În conformitate cu prevederile legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, prin semnarea prezentei fişe, semnatarii îşi
exprimă acordul expres ca datele lor personale (nume, prenume, adresa
poştală, număr de telefon, adresa e-mail) să fie prelucrate de S.C. FESTO
S.R.L., pentru o durata de 5 ani de zile, în scopul:
- promovării produselor comercializate de societate, inclusiv prin
transmiterea de pliante, broşuri, informări, etc.;
- desfăşurării activităţilor de marketing şi informări diverse prin
intermediul e-mailurilor, sms-ului şi al serviciilor poştale (direct mailingului) cu privire la produsele comercializate de către societate;
- statistice pentru evaluarea activităţilor prestate de către angajaţii
societăţii precum şi cu privire la calitatea produselor comercializate de
societate;
În cazul în care nu doriţi efectuarea acestor acţiuni bifaţi □ NU
Transmiterea datelor personale sus menţionate, nu se va realiza
către terţe societăţi decât după obţinerea acordului prealabil al
persoanelor semnatare.
În situaţia în care semnatarii fişei nu sunt de acord ca datele mai
sus menţionate să fie folosite în viitor pentru scopuri de
marketing/informare, vor transmite către S.C. FESTO S.R.L. cu sediul în
Bucuresti, str. Sf. Constantin nr. 17, sector 1, o cerere scrisă în acest sens,
semnată şi datată.
În efectuarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal, semnatarului prezentei fişe i se vor respecta drepturile în
conformitate cu Legea 677/2001, actul normativ anterior menţionat
conferind persoanelor dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru
exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa cu o cerere scrisă,
datată şi semnată, către S.C. FESTO S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.
Sf.Constantin nr. 17, sector 1, societatea obligându-se să respecte toate
drepturile persoanelor potrivit prevederilor legale şi să dea curs
solicitărilor acestora.
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021/3103190
Fax

021/3102409
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Str. Sf. Constantin 17
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UniCredit Tiriac Bank Suc.Carol

