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Informații în temeiul articolului 13 D. Lgs. 196/2003 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
Dorim să vă informăm că D. lgs. n. 196 din 30 iunie 2003 ("Codul de protecție a datelor cu caracter
personal") prevede protecția persoanelor și a altor subiecți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal. Conform legii, acest tratament se va baza pe principiile corectitudinii, legalității și
transparenței, și protecției vieții private și a drepturilor dumneavoastră. În conformitate cu articolul 13 din
Decretul legislativ nr. Nr.196 / 2003, vă oferim următoarele informații:
• Ca urmare a consultării site-ului, sistemele informatice responsabile pentru această activitate dobândesc
unele date, a căror transmitere este implicată în utilizarea protocoalelor de comunicație pe internet și care
poate fi legată de adresa IP a utilizatorului conectat. În orice caz, nu se va face nici o astfel de utilizare a
datelor, sau, în plus, va fi utilizată exclusiv în scopul obținerii unor informații statistice anonime despre
frecvența accesului la site.
• Datele cu caracter personal achiziționate pot fi utilizate în scopuri comerciale, promoționale, de informare,
precum și în scopuri statistice și pentru identificarea potențialilor clienți.
• Datele personale transmise spontan de către părțile interesate pot fi divulgate unor terțe părți, dacă acest
lucru este necesar pentru scopurile descrise mai sus, precum și pentru obligațiile administrative și contabile
(facturare, transport și plată).
• Tratamentul va fi efectuat în modul următor: manual și calculator.
• Datele pot fi comunicate la: Studio Bosio Commercialisti (studiu responsabil cu managementul contabil)
• Titularul tratamentului este: MA.SOL S.R.L.
• Persoana responsabilă de tratament este: MARCO SCAGLIA
• Puteți să vă exersați în orice moment drepturile asupra administratorului de date, în conformitate cu
articolul 7 din Decretul legislativ 196/2003.

