
  

 ANEXA 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI „PREMIEM FIDELITATEA”  

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 
 

În conformitate cu obligațiile stabilite de Regulamentul european de confidențialitate UE / 2016/679 (GDPR), 
intenționăm să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate gratuit de dvs. și / sau 
de către alți subiecți comunicate către San Marco Group Spa. 
Prelucrarea datelor va fi efectuată în conformitate cu reglementările de confidențialitate în vigoare și pe baza 
principiilor corectitudinii, legalității și transparenței și se va efectua în conformitate cu principiile relevanței, 
exhaustivității și non-excesului. 
 
1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului Datelor 
San Marco Group Spa 
Cod Fiscal IT00229240270 
Sediu Legal și Operativ: Strada Alta 10, 30020 Marcon (VE) 
Telefon +39 041 4569322 
E-mail privacy@sanmarcogroup.it 
Site web societate www.san-marco.com 
Site web al grupului www.sanmarcogroup.it 
PEC amministrazione@pec.sanmarcogroup.it 
 
2. Date de contact ale responsabilului pentru protecția datelor (RPD) 
Telefon +39 041 4569322 
E-mail: dpo@sanmarcogroup.it 
 
3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și metode de prelucrare 
Dacă decideți să participați la campania de fidelizare „Premiem Fidelitatea”, în limitele scopurilor definite în acest 

document, sunt procesate, cu titlu de exemplu și nu exhaustiv, următoarele date: 

 - date personale obișnuite (nume/demunire, cod numeric personal, număr CUI, adresa sau sediul legal, număr 

de telefon, e-mail); 

 - datele referitoare la data cumpărării, bon fiscal sau copiei a facturii. 

 

4. Scopul prelucrării și temeiul juridic aferent 

Datele cu caracter personal solicitate sau dobândite vor fi prelucrate exclusiv în scopurile și bazele legale indicate 

mai jos: 

Scop Bază legală 

1. Pentru participarea și desfășurarea campaniei de 

fidelizare „Premiem Fidelitatea”, precum și pentru 

a asigura o execuție corectă și regulată în 

conformitate cu reglementările care o guvernează 

(de exemplu: pregătirea listei cu persoanele 

îndreptățiți să participe la extragerea premiilor, 

comunicarea câștigului și trimiterea premiilor 

câștigate); 

Consimțământul nu este necesar, deoarece 

prelucrarea este necesară pentru executarea 

serviciului solicitat de utilizator sau pentru stabilirea 

și/sau executarea relației contractuale (articolul 

6.1.b din GDPR). 

2. Pentru managementul organizatoric, administrativ 

și contabil necesar desfășurării campaniei de 

fidelizare; 



  

3. Trimiterea de newsletter și comunicări comerciale 

personalizate, cu privire la produsele și inițiativele 

desfășurate de operatorul datelor; 

Este necesar consimțământul (articolul 6.1.a din 

GDPR). 

4. Prelucrarea datelor statistice în scopuri de studiu al 

pieței 

Consimțământul nu este necesar, deoarece 

prelucrarea este necesară pentru urmărirea 

interesului legitim al operatorului de date, iar datele 

sunt prelucrate în formă agregată și anonimă 

(articolul 6.1.f GDPR). 

5. Să îndeplinească orice tip de obligație cerută de 

legi, reglementări sau legislația comunitară. 

Consimțământul nu este necesar, deoarece 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor legale la care este supus Operatorul 

Datelor (articolul 6.1.c GDPR) 

6. Pentru soluționarea oricărui litigiu legal ce poate 

apărea pe parcursul desfășurării campaniei de 

fidelizare. 

Consimțământul nu este necesar, deoarece 

prelucrarea este necesară pentru urmărirea unui 

interes legitim al Operatorului Datelor de a se 

proteja pentru încălcarea contractului sau pentru 

alte cauze de daune (articolul 6.1.f GDPR); 

Orice refuz, chiar și legitim, de a furniza toate sau o parte din datele de mai sus, ar putea face imposibilă participarea 
la campania de fidelizare. 
 
5. Categorii de destinatari ale datelor cu caracter personal 
Subiectul sau categoriile de subiecți care pot cunoaște datele cu caracter personal sau cărora le pot fi comunicate 
sunt următoarele: 
• Moderatori ai datelor, de exemplu: revânzători, administratori de sistem, consultanți și companii de consultanță, 

independenți, companii de transport și logistică. 
• Autorități judiciare sau de supraveghere, administrații, organisme și organizații publice (naționale și străine), 

exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, reglementărilor sau legislației comunitare, auditori și companii de 
audit pentru acestea. 

 
6. Păstrarea și transferul datelor cu caracter personal 
Gestiunea și păstrarea datelor cu caracter personal se va realiza în cloud și în servere localizate în interiorul Uniunii 
Europene sau Spațiului Economic European, aflate în proprietatea sau la dispoziția titularului și/sau a unei societăți 
terțe nominalizate legal cu responsabilități în acest scop,   
 
7. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal 
Datele vor fi colectate și înregistrate numai în scopurile descrise mai sus și vor fi păstrate în scopurile menționate la 
clauza 4 pct. 1, până la sfârșitul campaniei de fidelizare și la finalizarea formalităților necesare; în scopurile 
menționate la clauza 4 pct.  2, 5 și 6, pentru perioada strict necesară și, în orice caz, nu mai mare de 10 ani; în 
scopurile menționate la clauza 4 pct. 3, până la opoziția participantului prin metoda de dezabonare prezentă în toate 
comunicările și newsletter.   
 
8. Drepturi exercitabile 
În conformitate cu prevederile GDPR, puteți exercita drepturile indicate în următoarele și în special: 
a. Puteți solicita oricând de la Operatorul Datelor sau responsabilul cu protecția datelor, o copie a datelor dvs. cu 

caracter personal, informații cu privire la locația în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal și o 



  

listă actualizată cu detaliile de identificare ale tuturor Administratorilor Datelor și Moderatorilor de sistem 
autorizați care vă procesează datele. 

b. În orice moment, puteți revoca în mod liber consimțământul dat, fără nicio sarcină și prejudiciu legal pentru 
tratamentelor efectuate până la acel moment și puteți exercita următoarele drepturi ale părții interesate față de 
Operatorul Datelor, astfel cum este prevăzut de Regulamentul UE / 2016/679 privind accesul, rectificarea, 
anularea, limitarea, opoziția, portabilitatea și reclamația către garantul de confidențialitate. 
 

9. Solicitarea poate fi făcută direct către proprietar sau către dpo, scriind un e-mail către: 
privacy@sanmarcogroup.it / dpo@sanmarcogroup.it. 

 


