Declarație de confidențialitate

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Termenii și condițiile generale ale Mupol Personeelsdiensten B.V. au fost depuse la Camera de Comerț cu numărul
53145542.
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1. Politica de confidențialitate
Site-ul www.mupol.com și serviciile de internet legate de acesta sunt puse la dispoziția dvs. de Mupol
Personeelsdiensten B.V., cu sediul social în Zaltbommel și înregistrat în Registrul comerțului al Camerei de Comerț
cu numărul 53145542.
În ceea ce privește protecția confidențialității, se aplică următoarea politică.
Mupol Personeelsdiensten B.V. garantează, pe cât posibil, protecția vieții private a angajaților, a partenerilor noștri
și a tuturor vizitatorilor site-ului. Asta înseamnă că le solicităm și partenerilor noștri cu care colaborăm să depună
toate eforturile pentru a monitoriza datele personale. Noi stocăm datele dvs. pe un server securizat. Mai jos veți
afla care sunt datele personale și ale companiei pe care le prelucrăm, ce facem cu aceste date, în ce cadru legal se
realizează acest lucru și ce puteți face dacă aveți întrebări.

2. Cadrul legal: prelucrarea datelor (personale)
Dacă utilizați site-ul Mupol Personeelsdiensten B.V., puteți furniza anumite date personale din proprie inițiativă
sau poate va trebui să furnizați anumite detalii despre dvs.
Mupol Personeelsdiensten B.V. prelucrează aceste date, astfel încât să vă poată trimite informații suplimentare cu
privire la serviciile furnizate de Mupol Personeelsdiensten B.V. fie prin poștă, fie prin e-mail, și pentru a optimiza
serviciile furnizate de Mupol Personeelsdiensten B.V., indiferent dacă sunt sau nu prin intermediul acestui site. De
regulă, Mupol Personeelsdiensten B.V. colectează numai informațiile necesare pentru a putea îndeplini o solicitare
primită de la dvs. În cazurile în care vi se solicită informații obligatorii, acest lucru este specificat explicit pe pagina
web relevantă.
Mupol Personeelsdiensten B.V. este responsabil pentru datele personale ale angajaților săi. Suntem obligați legal
să împărtășim datele personale ale angajaților noștri cu procesatori externi, de exemplu pentru administrarea
salariilor. Procesatorul este definit de GDPR drept „o persoană care prelucrează datele personale în numele părții
responsabile, fără a fi supusă autorității sale directe”.
Timpul de păstrare a documentelor din dosarul de personal se bazează pe termenele legale, cu excepția cazului în
care s-a convenit altfel sau există argumente convingătoare pentru păstrarea (părților) fișierelor mai mult timp.
Recrutare
Când furnizați date referitoare la o aplicație către Mupol Personeelsdiensten B.V. , aceste informații vor fi utilizate
de Mupol Personeelsdiensten B.V. exclusiv în scopul prevăzut: pentru recrutare și selecție, pentru comunicare cu
privire la cererea de angajare și pentru evaluarea compatibilității pentru o funcție. Datele din cererea dvs. de
angajare nu vor fi păstrate mai mult de 4 săptămâni, cu excepția cazului în care ați fost de acord în mod explicit cu
acest lucru.
3.
Cadrul legal: prelucrarea datelor companiei
În ceea ce privește cererile și comenzile, înregistrăm numele, adresa și locul de reședință, persoana de contact,
numărul de telefon și adresa de e-mail, înregistrarea KVK și numărul IBAN, necesare pentru comunicarea cu privire
la cerere sau comandă. Înregistrăm doar datele care sunt necesare pentru implementarea comenzii, pentru care sa acordat permisiunea sau pentru care s-a încheiat un acord.
Numele, adresa, locul de reședință, inclusiv pentru orice persoană de contact, numărul de telefon și adresa de email pot fi puse la dispoziția altor persoane implicate în executarea comenzii. Acest lucru este posibil numai în
condițiile în care datele în cauză pot fi utilizate exclusiv pentru executarea respectivei comenzi.
Pentru a face o inventariere a cererilor și comenzilor, avem nevoie, dacă este cazul, de informații despre locație și
material vizual pentru a face oferta corectă. Datele colectate sunt stocate pe serverul nostru securizat la nivel de
client și sunt accesibile doar angajaților noștri care sunt implicați în acest proiect, prin intermediul unui nume de
autentificare și a unei parole. Aceste date colectate nu vor fi partajate cu terți.
La rezilierea acordului sau la rezilierea unui contract (de întreținere), oricare dintre acestea apărând mai întâi,
Mupol Personeelsdiensten BV se va asigura că toate datele companiei prezente la Mupol Personeelsdiensten BV la
acel moment, inclusiv datele cu caracter personal și orice copie a acestora, sunt distruse în termen de 6 luni, cu
excepția cazului în care clientul indică altfel. Dacă o dispoziție legală aplicabilă Mupol Personeelsdiensten B.V.
interzice sau împiedică această prelucrare, Mupol Personeelsdiensten B.V. va continua să protejeze aceste date în
conformitate cu legile și reglementările existente până când aceasta nu mai este aplicabilă. După această perioadă,
Mupol Personeelsdiensten B.V. va distruge aceste date.
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Datele companiei sunt de asemenea utilizate pentru a ține clienții la curent cu produsele și serviciile (noi) ale
Mupol Personeelsdiensten B.V. și cu companiile care lucrează împreună cu acesta într-un context de grup. Mupol
Personeelsdiensten B.V. încearcă să țină cont de preferințele dvs. Dacă nu doriți să primiți informații despre
produse și servicii (noi), puteți raporta acest lucru în scris către Mupol Personeelsdiensten B.V. sau prin e-mail la
info@mupol.com, cu subiectul „Înregistrare adresă”. Noi vom bloca datele dvs. în acest scop.
Mupol Personnel Services B.V. încheie acorduri de procesare cu clienții și (sub)procesatorii cu privire la prelucrarea
datelor, gestionarea datelor și administrarea financiară, pentru a susține procesele de afaceri. Mupol
Personeelsdiensten B.V. folosește perioadele de păstrare legale pentru datele aflate în posesia sa.
4.
Dreptul la inspecție, corectare/rectificare, obiecție sau înlăturare
Aveți dreptul de a inspecta, a corecta, a avea obiecții sau de a șterge datele dvs. personale.
Vreți să vă modificăm sau să vă eliminăm informațiile din baza noastră de date? Ne puteți trimite un e-mail la
info@mupol.com.
Puteți, de asemenea, să ne anunțați în scris. Adresa noastră este Steenweg 79, 5301 HK Zaltbommel. Pentru a
preveni abuzul, vă vom solicita să vă identificați. Mupol Personeelsdiensten B.V. vă va respecta cererea în termen
de 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care există argumente contrare.
5.
Registrul de procesare
Aveți dreptul de a vă accesa datele din registrul nostru de procesare. Pentru a preveni abuzul, vă putem solicita să
vă identificați. Ca parte a sistemului nostru, păstrăm o imagine de ansamblu asupra organizațiilor noastre de
procesare a informațiilor. La selectarea furnizorilor, avem în vedere legile și reglementările care ne sunt aplicabile.
6.
Confidențialitate în faza de proiectare
În dezvoltarea serviciilor și produselor noastre, folosim confidențialitate încă din stadiul de proiect: creșterea
securității informațiilor prin controlul accesului, criptare, facilitarea drepturilor celor implicați, perioadele de
păstrare, anonimizarea, minimizarea datelor, pseudonimizare.
7.
Încălcarea securității datelor
În cazul unei încălcări (potențiale) a securității datelor, noi, conducerea Mupol Personeelsdiensten B.V., vom
contacta AP (Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) și părțile interesate, în
conformitate cu Regulamentul UE 2016/679. Am inclus procesul de încălcare a securității datelor și raportarea
către AP în sistemul nostru de management. Astfel, utilizăm un registru de încălcări are securității datelor.
8.
Politica de confidențialitate pentru alte site-uri web
Pe www.Mupol.com există legături către alte site-uri web. Cu toate acestea, noi nu suntem responsabili pentru
politica de confidențialitate a acestor site-uri. Pentru mai multe informații, consultați site-urile relevante.
9.
Google Analytics
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Google Analytics utilizează
„cookie-uri” (fișiere text plasate în computerul dvs.), pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl
folosesc. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului de către dvs. (inclusiv adresa de IP) vor fi
transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informații în scopul evaluării
utilizării site-ului de către dvs., compilând rapoarte cu privire la activitatea site-ului pentru operatorii lui și
furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate
transfera aceste informații către terți, dacă acest lucru este solicitat prin lege sau dacă astfel de terți procesează
informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza cookieurile, selectând setările corespunzătoare din browser. În acest caz, se poate întâmpla să nu fie posibilă utilizarea
tuturor opțiunilor acestui site. Folosind acest site, consimțiți la prelucrarea datelor despre dvs. de către Google în
modul și în scopurile enunțate mai sus.
10.
Cookie-uri
Folosim cookie-uri pe acest site, adică un fișier mic și simplu pe care un site îl stochează pe hard disk prin browser.
Informațiile sunt stocate într-un cookie.
De ce folosim cookie-uri?
• Pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului.
• Pentru a facilita utilizarea site-ului.
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• Pentru a măsura dacă vizitatorii pot găsi cu ușurință informațiile dorite pe site-ul nostru.
Prin utilizarea cookie-urilor permanente, ne asigurăm că nu trebuie să efectuați din nou anumite acțiuni.
Recunoaștem preferințele pe care ni le-ați oferit atunci când ați vizitat site-ul nostru mai devreme. Cookie-urile
permanente pot fi șterse prin setările browserului.
11.
Cookie-uri de sesiune
Cookie-urile de sesiune se activează în timpul vizitei și se șterg automat la închiderea browserului. Ne amintim
astfel ce părți vedeți în timpul vizitei și ne ajustăm serviciile în consecință.
12.
Cookie-uri Google Analytics
Prin site-ul nostru, cookie-urile sunt plasate de Google, ca parte a „serviciului Analytics”. Folosim acest serviciu
pentru a urmări comportamentul vizitatorilor și pentru a primi rapoarte despre modul în care vizitatorii ne folosesc
site-ul. Pe baza lor, putem îmbunătăți site-ul. Nu este vorba despre reținerea datelor personale, ci despre
urmărirea acțiunilor dvs. pe site.

13.

Cookie-uri social media
Pe site-ul nostru, veți găsi butoane cu ajutorul cărora puteți promova mesajele sau paginile web în social media,
cum ar fi „Like-ul” prin Facebook sau trimiterea unui „tweet” prin Twitter. Aceste butoane funcționează prin bucăți
de cod care provin chiar de pe platformele de social media. Cookie-urile sunt plasate prin intermediul acestui cod.
Noi nu avem nicio influență în acest sens. Platformele de socializare indică în declarația de confidențialitate ce fac
cu datele dvs. prin intermediul cookie-urilor.
14.
Activarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor
Mai multe informații despre activarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor pot fi găsite în instrucțiunile și/sau
utilizând funcția Ajutor din browser. Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite pe site-urile Legii Cookieurilor și ale Asociației Consumatorilor.
15.
Modificări
Ne rezervăm dreptul de a modifica politica noastră de confidențialitate în orice moment. Cu toate acestea, veți
găsi întotdeauna cea mai recentă versiune pe această pagină. Vă rugăm să verificați în mod regulat politica noastră
de confidențialitate pe acest site.
16.
General
Dacă există persoane care nu au acces la site-ul nostru, se poate trimite, la cerere, o copie a declarației noastre de
confidențialitate.
Aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate? Vă rugăm să trimiteți un e-mail la
info@mupol.com Puteți utiliza, de asemenea, această adresă de e-mail dacă aveți întrebări cu privire la datele dvs.
sau dacă doriți să le schimbați. Suntem bucuroși să vă servim.
17.

Date de contact

Mupol Personeelsdiensten B.V.
Steenweg 79
5301 HK Zaltbommel
Tel. 0031 850 660 200
@: administratie@mupol.com
W. www.mupol.com
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Coordonator FG:
nume A.A. van der Meer
Tel: 06 - 83 11 51 94
@ : alfred@mupol.com
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