Politica de confidentialitate a datelor personale
Actualizat: Decembrie, 2018
Introducere
Pentru Smithfield Romania confidentialitatea datelor dumneavoastra este foarte
importanta, de aceea ne angajam sa o respectam luand toate masurile necesare. Prezenta
politica descrie ce informatii cu caracter personal colectam de la dumneavoastra ,in ce scop si
pe ce baza legala ,cu cine sunt ele partajate precum si drepturile dumneavoastra.
Aceasta politica poate fi modificata in orice moment fara notificare, prin postarea
unei versiuni noi aici. Va rugam sa verificati aceasta politica de fiecare data cand accesati
acest site, pentru a identifica si intelege eventualele modificari aparute.

Identitatea si datele de contact ale Operatorului
Denumire : Smithfield Romania SRL
Nr. Registru Comertului: J35/962/2000
Cod Unic de Inregistrare: RO13427047
Sediul : Timisoara, Str. Polona, nr.4, Corp Complex P+2E

Ce date cu caracter personal colectam si cum le folosim
Date furnizate voluntar de catre vizitatori
Completarea voluntara a adresei de e-mail in zona de abonare Newsletter sau in zona
Contact alaturi de nume, prenume si numar de telefon, ne da acces la aceste date pentru a
putea raspunde mesajului dumneavoastra. Prin completarea acestor campuri si prin
trimiterea voluntara a datelor cu caracter personal va dati consimtamantul ca Smithfield
Romania sa va prelucreze adresa de e-mail in scopul de a va trimite comunicari ulterioare de
marketing. Datele furnizate voluntar sunt, asadar, prelucrate pe baza de consimtamant. Va
puteti retrage acest consimtamant oricand printr-un e-mail la dpo@smithfield.ro sau prin
accesarea linkului de Unsubscribe pe care il veti putea gasi in sfarsitul fiecarei comunicari de
marketing.
Colectarea Automata a datelor
Adresa IP a calculatorului dumneavoastra este colectata automat atunci cand vizitati
website-ul nostru. Adresa IP este un numar alocat computerului dumneavoastra atunci cand
accesati Internetul. Aceste adrese sunt inregistrate din motive de securitate IT in logurile
sistemelor informatice care gestioneaza website-ul. NU folosim adresa dumneavoastra de IP

pentru a va identifica sau pentru alte scopuri decat cele de informare statistica sau de
protectie website.
Date ale clienților / furnizorilor și ale reprezentantilor acestora
Smithfield Romania colecteaza si proceseaza datele personale (Nume, Prenume,
Functie, e-mail si telefon de business) ale reprezentanților si persoanelor de contact, ale
clientului/furnizorului, inclusiv ale colaboratorilor, in urmatoarele scopuri:
(i) pentru a transmite Companiei la care lucrați, comenzi / oferte / confirmări de oferte /
facturi / notificări privind derularea contractelor încheiate între Smithfield
Romania și Compania pe care o reprezentați sau alte documente și/sau informații
relevante pentru relațiile comerciale existente sau potențiale dintre Smithfield
Romania și Compania la care lucrați.
(ii) furnizarea, pe baza consimtamantului clienților, a materialelor de marketing;
(iii) respectarea de catre Smithfield Romania a obligațiilor impuse de lege și de
organismele de reglementare carora Smithfield Romania este supusa, precum
obligațiile de combatere a spalarii banilor și de combatere a terorismului, obligația
de a raporta autoritaților fiscale;
(iv) exercitarea sau apararea drepturilor noastre legale sau respectarea ordinelor
judecatorești.

Temeiul legal utilizat pentru procesarea datelor personale
Legea in Europa, ne permite sa procesam informații personale, atata timp cat avem o
baza legala sa facem acest lucru. Bazele legale folosite de Smithfield Romania sunt
urmatoarele:
Executarea unui contract. Acest temei legal este folosit atunci cand este necesara prelucrarea
informațiilor cu caracter personal, in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale sau in
perspectiva incheierii unui contract;
Obligație legala. Acest temei legal este folosit atunci cand suntem obligati sa procesam
informatiile personale pentru a ne conforma unei obligatii legale, cum ar fi pastrarea datelor
personale in scopuri de taxe sau furnizarea de informații catre o autoritate publica;
Interes legitim. Vom procesa informatii despre Dvs in scopul desfasurarii activitatii curente a
Smithfield Romania, si doar atata timp cat nu este mai presus de interesele dumneavoastra
personale;
Consimtamantul dumneavoastra. In unele cazuri, va vom cere permisiunea specifica de a
procesa o parte din informațiile dumneavoastra personale, și vom procesa aceste informatii
doar in baza consimtamantului dumeavoastra. Va puteți retrage consimtamantul in orice
moment prin contactarea Smithfield Romania la dpo@smithfield.ro
Exemple de interese legitime menționate mai sus sunt:






Pentru a oferi informații si / sau servicii pentru persoane fizice care acceseaza site-ul
nostru web sau ofera informații despre oportunitatile de angajare.
Pentru a preveni frauda sau activitați infracționale si pentru a proteja sistemele noastre
informatice.
Pentru a personaliza experiența on-line a persoanelor și a imbunatați performanța, gradul
de utilizare și eficiența prezenței on-line a Smithfield Romania.
Pentru a efectua si analiza, activitațile noastre de marketing.

Cookies
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul
dumneavoastra mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.
Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fisier text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza in
calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand il vizitaţi. Datorita cookieurilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, actiunile si preferinţele dumneavoastra. Astfel nu
mai trebuie sa le reintroduceţi ori de cate ori reveniti la site sau navigaţi de pe o pagina pe
alta.
Cum se folosesc cookie-urile?
Folosim doar cookie-uri pentru statistici si pentru acceptarea politicii de protectie a
datelor personale, cookie-uri ce pot fi dezactivate direct din browser-ul dumneavoastra.
Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii
interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.
Activarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru functionarea site-ului, dar va poate
imbunatati experienţa de navigare. Puteti sterge sau bloca cookie-urile insa, daca faceţi acest
lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului sa nu functioneze corespunzator.
Informatiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a va identifica personal. În plus,
tinem sub control datele referitoare la preferintele dumneavoastra de navigare. Cookie-urile
nu sunt folosite in alte scopuri decat cele descrise aici.
Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla si/sau sterge cookie-urile dupa cum doriti; puteți șterge toate cookieurile din calculatorul dumneavoastră si puteți seta majoritatea browserelor sa blocheze
plasarea acestora. Daca faceţi acest lucru, este posibil să fiti nevoit să setati manual unele
preferinţe, de fiecare data când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau
opţiuni sa nu funcţioneze.
Copii sub varsta de 16 ani

Smithfield Romania ințelege importanța protejarii vieții private a copiilor, în special
într-un mediu on-line. Site-urile noastre nu sunt concepute in mod intenționat pentru sau
destinate copiilor sub varsta de 16 ani. Este politica noastra de a nu colecta in mod conștient
sau de a menține informații despre orice persoana sub varsta de 16 ani, cu exceptia cazului in
care exista un angajament de a oferi servicii profesionale.
Cu cine partajam datele Dumneavoastra
Nu vom dezvalui informatiile dumneavoastra catre terte parti, pentru a fi utilizate in
propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora fara consimtamantul
dumneavoastra. Totusi, este posibil sa dezvaluim informatiile dumneavoastra altor companii
care ne furnizeaza/ofera servicii si actioneaza in calitate de operator/persoana imputernicita,
cum ar fi companiile care se ocupa de mentenanta website-ului sau care trimit e-mailuri de
comunicare in numele nostru precum si clientilor si furnizorilor nostri. Aceste entitati sunt
selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie
de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza
informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza serviciile necesare bunei
functionari a website-ului.
Perioada de retentie
Smithfield Romania a pus in aplicare masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea
datelor personale. Astfel, vom pastra datele personale in conformitate cu prevederile politicii
privind pastrarea datelor aplicabile la nivelul Smithfield Romania.
Cu toate acestea, vom inceta sa prelucram oricare dintre datele dumneavoastra cu
caracter personal, atata timp cat nu este necesar pentru scopurile stabilite, atunci cand va
retrageți acordul sau atunci cand baza legala in care au fost prelucrate datele personale nu
mai este valabila.
Drepturile Persoanei vizate
Atunci cand Smithfield Romania proceseaza informatii personale despre
dumneavoastra, aveți urmatoarele drepturi:
Informare: Aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu
caracter personal efectuate de Smithfield Romania.
Acces: Aveti dreptul de a avea acces la datele respective. Persoana vizata are dreptul de a
obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter
personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
Corecție: In cazul in care informatiile pe care le detinem despre dumneavoastră sunt
incorecte, aveți dreptul sa ne solicitați corectarea datelor personale.
Stergere: aveți dreptul de a solicita, fara intarzieri nejustificate, stergerea datele personale, in
urmatoarele situații: datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate; acordul în baza caruia a avut loc prelucrarea datelor cu

caracter personal a fost retras; nu exista motive imperative legitime pentru prelucrarea
datelor; datele personale au fost prelucrate in mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie
sa fie sterse in vederea indeplinirii unei obligații legale.
Restrictie de prelucrare: Aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor personale, in cazul in
care se aplica una dintre urmatoarele situatii: exactitatea datelor personale este contestata
de tine, pentru o perioada care sa permita verificarea acuratetii datelor cu caracter personal;
prelucrarea datelor personale este ilegala; Smithfield Romania nu mai are nevoie de datele
personale in scopul prelucrarii; va opuneți prelucrarii pe baza intereselor legitime;
Portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele personale furnizate la Smithfield Romania, intrun format structurat, care poate fi citit automat. In cazul în care mijloacele tehnice permit o
astfel de operațiune Smthfield Romania poate transmite aceste date catre alt Operator. Aveti
un astfel de drept atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe
consimțamantul dumneavoastra sau atunci cand prelucrarea este efectuata prin mijloace
automate.
Obiectie: Aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația dvs., la prelucrarea bazata
pe interesele legitime ale Smithfiled Romania. Smithfiled Romania nu va mai procesa datele
personale cu excepția cazului in care demonstreaza interese legitime imperioase de
procesare, care au prioritate fata de interesele dumneavoastra, drepturile si libertațile sau
pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe prelucrarea automatizata,
inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra precum si dreptul de a
depune o plangere la autoritatea competenta responsabila de protejarea informatiilor cu
caracter personal, Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP).
Cum ne puteti contacta
Pentru intrebari legate de termenii Politicii de Confidențialitate sau pentru orice
nelamurire privind cererile de mai sus, va rugam sa ne contactați la:
Smithfield Romania
Str. Polona Nr. 4, Timisoara
e-mail: dpo@smithfield.ro

