Politica de Confidențialitate
Date personale

Procesăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în conformitate cu
prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)
Mai jos, aveți informații despre noi și despre tipul, amploarea și scopurile
colectării și utilizării datelor:

MARESI FoodBroker SRL este operatorul în scopul prelucrării datelor.
Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: office@maresi.ro
Procesăm datele personale pe care dvs., ca utilizator al site-ului web, ni
le furnizați pe baza informațiilor pe care le introduceți, de exemplu, în
cursul unei anchete sau în timpul înregistrării. Datele vor fi utilizate în
scopul procesării cererii sau înregistrării dvs la concurs. Baza legală
pentru o astfel de prelucrare a datelor este, prin urmare, consimțământul
dvs. pentru prelucrarea datelor pe care ați dat-o atunci când ați intrat în
ancheta dvs. sau în timpul înregistrării dvs în concurs și executarea unui
contract. În măsura în care dvs., în calitate de utilizator al site-ului nostru
web, ați furnizat date cu caracter personal, le vom folosi doar pentru a
răspunde la întrebările dvs., pentru a efectua un contract și pentru
administrarea tehnică.

Vom transmite date cu caracter personal către terți numai dacă dvs., ca
utilizator al site-ului web, v-ați dat consimțământul sau dacă acest lucru
este necesar în scopul realizării unui contract. În calitate de utilizator al

site-ului, aveți dreptul, în orice moment, să revocați orice consimțământ
pe care l-ați dat cu efect pentru viitor. Orice date personale stocate vor fi
șterse dacă, în calitate de utilizator al site-ului web, vă revocați
consimțământul pentru stocare, dacă datele dvs. nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopului urmărit de stocare sau dacă stocarea este
sau devine inadmisibilă pentru alte dispoziții legale motive, prin care
vom respecta întotdeauna obligațiile legale de păstrare.

Vă vom informa cu plăcere, în orice moment, despre datele pe care leam stocat despre persoana dvs., la cererea dvs. scrisă. Vă rugăm să
trimiteți cererea dvs. la următoarea adresă de e-mail: office@maresi.ro.
Dacă oricare dintre datele dvs. pe care le prelucrăm este incorectă, vă
rugăm să ne informați despre aceasta. Le vom corecta imediat. Dacă nu
mai doriți să procesăm datele dvs., vă rugăm să ne anunțați în mod
corespunzător, trimițând un e-mail la următoarea adresă
office@maresi.ro.
Vă vom șterge în mod natural datele imediat, cu excepția cazului în care
ștergerea acestor date este imposibilă pe baza unor motive juridice
imperioase precum, de ex. obligațiile legale de păstrare. Reclamațiile
privind încălcarea dreptului de a primi informații, încălcarea drepturilor
de secret, corectarea sau ștergerea vor fi direcționate către Autoritatea
austriacă pentru protecția datelor.

