ACORD CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU OBIECTIVE DE
MARKETING
CUI ÎI DAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL? Vă dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
către compania W.A.G. soluții de plată, a.s. (Id.No.264.1562) și în plus față de toți ceilalți membri ai
W.A.G. Grup. Aceştia sunt în special companiile W.A.G. Issuing Services, as (ID: 050 21 910), Princip (ID:
416 90 311), HI Sfotware as (ID-ul nr. 032 26140) și alte companii pe care le găsiţi în cea mai recentă
versiune a listei de companii disponibilă pe web www.eurowag.com.
CE DATE PERSONALE VOM PROCESA? Informațiile pe care trebuie să le procesăm includ date de
identificare, date de contact, date despre solvabilitate și încredere, detalii despre utilizarea serviciilor
furnizate de W.A.G. Grup, informații despre geolocație și informații din așa-numitele cookie-uri.
ÎN CE SCOP VOM UTILIZATI DATELE DVS. PERSONALE? Vă daţi acordul pentru partajarea datelor dvs.
personale în cadrul W.A.G. Grup pentru a vă contacta pentru cercetare de piață și pentru comunicare
comercială, în special pentru promovare și oferte de bunuri și servicii de la W.A.G. Group sau partenerii
noștri de afaceri, după caz. Încercăm să înțelegem nevoile dvs. în detaliu, de aceea dvs. vă daţi acordul
să colectăm și să analizăm datele dvs. personale (manual și automat). Dorim să vă contactăm mai ales
prin e-mail, prin SMS, prin apeluri telefonice, secțiuni de clienți pe site-urile web furnizate de membrii
W.A.G. Grup, aplicații mobile, e-mailuri standard și / sau personal, prin intermediul reprezentanților
noștri de afaceri.
PENTRU CÂT TIMP NE DAŢI ACORDUL DVS.? Vom folosi datele dvs. personale timp de 3 ani din
momentul în care vă daţi acordul. Dacă sunteți (sau veți deveni) clientul oricăreui membru W.A.G. Grup,
vom utiliza datele personale pe întreaga durată a relației contractuale și timp de 5 ani de la ziua în care
ultima relație contractuală dintre dvs. şi oricare membru W.A.G. Grup a fost reziliată. Acordul dvs. este
disponibil în orice moment în documentul "Politica de confidențialitate și protecția datelor personale".
Această politică este disponibilă pe web www.eurowag.com şi în plus față de informații generale cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conține listarea și explicarea drepturilor
dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal.
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