POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA RELAÇÕES ESTABELECIDAS COM CLIENTES E
FORNECEDORES
Informações fornecidas de acordo com o Artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 (doravante GDPR)
O Gruppo Raccortubi considera que a proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, é um
direito fundamental. A transparência em relação às partes interessadas é, por conseguinte, um objetivo primordial, realizado através
de instrumentos de comunicação eficazes destinados a disponibilizar aos interlocutores informações básicas sobre o processamento
dos seus dados. As partes interessadas são informadas dos seguintes perfis gerais, válidos para todas as áreas de tratamento:

todos os dados dos sujeitos com os quais nos relacionamos são tratados de maneira legal, correta e transparente, em
conformidade com os princípios gerais estabelecidos pelo Art. 5 do GDPR;

medidas de segurança específicas são observadas para evitar perda de dados, uso ilícito ou incorreto e acesso não
autorizado, de acordo com o Artigo 32 do GDPR.
Assunto do tratamento A organização está identificando dados pessoais de clientes / fornecedores (por exemplo, nome, sobrenome,
nome da empresa, informações pessoais / fiscal, endereço, telefone, e-mail, dados bancários e pagamento) e registrando suas
referências ( nome do sobrenome e detalhes de contato) adquiridos e utilizados como parte do fornecimento dos produtos / serviços
fornecidos.
Finalidade e base legal do processamento Os dados são processados para:

concluir relações contratuais / profissionais;

cumprir as obrigações pré-contratuais, contratuais e tributárias decorrentes das relações existentes, bem como gerenciar
as comunicações necessárias a elas relacionadas;

cumprir as obrigações estabelecidas por lei, por regulamento, pela legislação comunitária ou por uma ordem da Autoridade

exercer um interesse legítimo e um direito do proprietário (por exemplo: o direito à defesa em tribunal, a proteção dos
recebíveis excluindo necessidades internas de rotina de operação, gestão e contabilidade).
O não fornecimento dos dados acima mencionados impossibilitará estabelecer a relação com o proprietário. Os efeitos acima
mencionados representam, nos termos do artigo 6.º, complementar, b, c, f, bases jurídicas adequadas para a legalidade do
tratamento. Se se pretende realizar tratamentos para diferentes fins, será necessário um consentimento específico das partes
interessadas.
Métodos de processamento O processamento de dados pessoais é realizado por meio das operações indicadas no art. 4 n. 2) PIBR e
precisamente: recolher, registrar, organizar, armazenar, recuperar, processamento, modificação, seleção, a recuperação, a
comparação, o uso, de interconexão, bloco, comunicação, cancelamento e destruição de dados. Os dados pessoais são submetidos
a processamento em papel, eletrônico e / ou automatizado. O Controlador de Dados processará dados pessoais pelo tempo
necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletados e obrigações legais relacionadas.
Escopo do tratamento Os dados são processados por indivíduos internos regularmente autorizados e instruídos de acordo com o
Artigo 29 do GDPR. Também é possível solicitar o escopo de comunicação de dados pessoais, obtendo indicações precisas sobre
quaisquer assuntos externos atuando como admnistradores ou controladores de dados independentes (consultores, técnicos,
bancos, transportadores, etc.).
Referências Proprietário e Oficial de Proteção de Dados O Controlador de Dados é a empresa do Grupo com a qual o interessado
estabeleceu a relação contratual, que pode ser contatada nos seguintes endereços:
Spa Raccortubi - Viale De Gasperi, 194 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - 39.02.9763001 - venditeita@raccortubi.com
Petrol Raccord Spa - Via Trebbia, 29 - 29010 Calendasco (PC) - 39.0523.761811 - petrolraccord@petrolraccord.com
Tecninox Srl - Via Don Spagnoli, 7 - 29010 Sarmato (PC) - 39.0523.887452 - venditeita@raccortubi.com
O grupo nomeou um responsável pela proteção de dados, que pode ser contactado para qualquer informação relativa à privacidade
ou para exercer os seguintes direitos listados (Contact OPD: Dr. Gregory Galli - Estrada Viggioletta, 08-29121 Piacenza; Tel:
0.523,1865049 - E-mail: dpo@gallidataservice.com)
Direitos das partes interessadas
- o direito de solicitar a presença e o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito (artigo 15º "direito de acesso").
- o direito de obter a correção / integração de dados inexactos ou incompletos (artigo 16º "direito de rectificação")
- o direito de obter, se houver razões justificadas, o cancelamento de dados (Art.17 "Direito de cancelar")
- o direito de obter a limitação do tratamento (artigo 18º "direito à limitação")
- o direito de receber dados que lhe digam respeito num formato estruturado (artigo 20º "direito à portabilidade")
- o direito de se opor ao processamento e aos processos automatizados de tomada de decisão, incluindo a definição de perfis (Art.
21, 22).
- o direito de revogar um consentimento anteriormente concedido;
- o direito de apresentar, em caso de não resposta, uma queixa à Autoridade de Proteção de Dados.

