Politica de confidențialitate UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din
Romania

Serviciile și activitățile asociate UNSAR, inclusiv acest site, sunt dezvoltate de UNSAR - Uniunea
Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania

UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania se angajează să
respecte și să protejeze confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale în
conformitate cu legile aplicabile și Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(„Regulamentul GDPR“)..
În această politică de confidențialitate, explicăm ce informații personale colectăm, modul în care le
colectăm și în ce scopuri.
Acest lucru înseamnă, printre altele, că:
-

explicăm detaliat categoriile de informații personale si modul prin care le colectăm

-

declarăm în mod clar în ce scop și pe ce bază legală procesăm informațiile personale

-

ne străduim să limităm colectarea informațiilor personale la cele necesare numai pentru scopuri
legitime

-

vă solicităm acordul expres pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale în cazurile
în care acordul dumneavoastră este necesar;

-

implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră personale
și le solicităm același lucru părților care procesează informații personale la instrucțiunile
noastre;

-

respectăm dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale și o copie a
acestora și dreptul la corectarea sau ștergerea lor, printre alte drepturi pe care le aveți, după
cum se descrie mai jos.

Vă rugăm să rețineți că procesăm informații personale și prin utilizarea de cookie-uri și tehnologii
similare.
Vă rugăm să citiți Politica noastră privind Cookie-urile dacă doriți să aflați mai multe despre acest
subiect.
Prezenta Politică de confidențialitate a fost revizuită cel mai recent la 15.06.2018.
Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră personale?
UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania este o asociație
profesională a asigurătorilor și reasigurătorilor înfințată n conformitate cu prevederile O.G. nr..26/2000 ,
ci sediul în București Bd. Libertății nr. 12 Bl. 113 Sc. 3 Ap. 68 sector 4, cod fiscal 6347867. UNSAR este

responsabil pentru colectarea și procesarea informațiilor personale în legătură cu această Politică de
confidențialitate.
De ce colectăm datele dumneavoastră personale?
Atunci când alegeți să participați la una dintre Campaniile noastre de promovare sau Concursuri ori să
ne contactați prin alte mijloace, vă vom solicita anumite date personale.
Scopul principal pentru care folosim informațiile dumneavoastră personale sunt:
-

de a gestiona participarea dumneavoastră la orice concursuri, promoții, sondaje sau
caracteristici ale site-ului

Ce temeiuri juridice se aplică procesării informațiilor dumneavoastră?
Vom procesa informațiile dumneavoastră personale numai dacă avem o bază legală.
Temeiurile juridice corespunzătoare pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal în scopurile de
mai sus sunt:
-

Ne-ați dat acordul, consimtamantul, de a procesa informațiile dumneavoastră personale in
scopul mentionat mai sus.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale?
Ne puteți furniza i datele dumneavoastră cu caracter personal în mai multe moduri, de exemplu:
-

participând la o Campanie, un concurs, legat de specificul UNSAR

-

participând la testări sau sondaje privind specificul UNSAR

-

conectându-vă printr-o rețea de socializare: folosind Facebook, LinkedIn sau alte rețele de
socializare

-

cookie-urile plasate de UNSAR sau terțe părți pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră
mobil atunci când ne vizitați site-urile web și acceptați cookie-urile, pe care vom furniza
informații despre politica noastră de cookie-uri

Stocăm și utilizăm numai informațiile personale care sunt furnizate direct de dumneavoastră sau care ne
sunt furnizate în scop de procesare după cum se menționează mai sus sau după cum se menționează
atunci când ne furnizați informații personale.
Nu vom folosi informațiile personale pentru niciun alt scop decât dacă ne-ați dat acordul dumneavoastră
prealabil.
Următoarele categorii de informații cu caracter personal pot fi prelucrate de către noi:
-

Date de contact (de exemplu numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de
telefon);

Cum partajăm datele dumneavoastră personale?

Putem partaja informațiile dumneavoastră personale cu furnizorii de servicii sau agenți terți (denumiți
„persoane împuternicite de către operatorul de date personale”) pentru a efectua anumite activități de
procesare în numele nostru.
Nu vom vinde, închiria sau furniza datele dumneavoastră cu caracter personal terților, permițându-le să
le utilizeze în scopuri personale.
Folosim furnizori de servicii terți pentru găzduire de site web, cum ar fi servicii digitale, pentru servicii de
livrare, precum servicii de curierat, pentru publicitate făcută de către terți, cum ar fi agenții de
marketing și de media.
Încheiem așa-numitele „contracte de procesare a datelor” cu toate părțile care procesează informațiile
dumneavoastră personale în numele nostru, astfel încât acestea sunt obligate legal să vă păstreze datele
confidențiale, să implementeze măsuri de securitate adecvate, să ne anunțe dacă securitatea datelor
dumneavoastră a fost încălcată și alte obligații de a vă proteja confidențialitatea.
Cum vă protejăm datele?
Vă protejăm datele personale prin diverse măsuri de securitate. Aceasta poate include utilizarea de
formulare de înregistrare sigure, criptarea datelor și restricționarea accesului la informațiile personale.
Care sunt perioadele de păstrare?
Informațiile personale colectate nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru a îndeplini
scopurile stabilite în această Politică de Confidențialitate, cu excepția cazului în care este necesară și
justificată sau permisă de lege o perioadă mai mare de păstrare.
Câteva exemple: - revendicarea premiilor din diverse Campanii.
Drepturile dumneavoastră
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea,
precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne
puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele
au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la
opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras
consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17
din GDPR);
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați
exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor
dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți
sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
f)

Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul
legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest
consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu
excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă
vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
Dacă aveți orice plângeri cu privire la modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale,
suntem bucuroși să vă ajutăm.
Astfel, dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne
contactați trimițând o solicitare (i) prin e-mail la adresa: office@unsar.ro; (ii) prin canalele noastre de
social media - https://www.facebook.com/Asiguropedia/; (iii) prin poșta sau, in zilele lucrătoare între
orele 9.00-17.00 , la următoarea adresă: București, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, et.1, sector 1
Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă, dar nu mai tărziu de 30 de
zile de la solicitare.
În cererea dumneavoastră, vă rugăm să arătați clar ce informații personale doriți să schimbați, dacă
doriți ca informațiile dumneavoastră personale să fie suprimate din baza noastră de date.
Pentru protecția dumneavoastră, am putea implementa numai cereri cu privire la informațiile personale
asociate cu adresa de e-mail pe care o utilizați pentru a ne trimite cererea și s-ar putea să trebuiască să
vă verificăm identitatea înainte de a da curs solicitării dumneavoastră.
Dacă aveți orice plângeri cu privire la modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale,
suntem bucuroși să vă ajutăm.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de control din statul membru în care
aveți domiciliul.
Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste
schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând site-ul:
www.asiguropedia.ro
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