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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Vă mulțumim că ați vizitat acest sait („saitul web”), care vă este pus la dispoziție de HEMPEL
(HELLAS) S.A. („Hempel”). Această Politică de confidențialitate vă arată cum colectăm, cum folosim și
cum dezvăluim informațiile cu caracter personal cu rol de identificare pe care ni le furnizați, de ex. în
calitate de vizitator pe acest site web, de client sau de furnizor. Dacă aplicați pentru unul dintre locurile
de muncă vacante publicate pe saitul web, în timpul procesului de aplicare vor fi furnizate informații
specifice despre informațiile cu caracter personal.

1. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM
1.1. Hempel colectează informații despre dumneavoastră când folosiți saitul web și/sau când ne
contactați prin e-mail, telefon, poștă sau în alt mod. Cel mai frecvent informațiile sunt colectate atunci
când completați și trimiteți formulare on-line (de exemplu, formulare de tip „contactați-ne”), când vă
abonați la materiale de marketing sau buletine de știri și când furnizați datele dumneavoastră în timpul
contactului cu Hempel în calitate de client/furnizor actual sau potențial sau ca persoană de contact a
unui astfel de client/furnizor.
1.2. Informațiile pot include numele, adresa firmei, funcția, numărul de telefon și adresa de e-mail ale
dumneavoastră și informațiile despre serviciile sau produsele pe care dumneavoastră sau organizația
dumneavoastră ați solicitat să fie furnizate sau care ne vor fi livrate. Pentru clienți și furnizori săi,
Hempel va prelucra, în plus, și datele de facturare relevante, de ex. codul TVA, împreună cu istoricul
achizițiilor/livrărilor.
1.3. Hempel poate utiliza module cookie pentru a colecta informații despre vizita(ele) dumneavoastră
pe saitul web prin intermediul adresei dumneavoastră IP.
1.4. Hempel poate colecta informații suplimentare pe toată perioada în care Hempel are o relație de
afaceri cu dumneavoastră sau cu organizația pentru care lucrați și vă poate notifica în alte moduri
decât cele menționate în această Politică de Confidențialitate cu privire la eventuala prelucrare a
informațiilor cu caracter personal.

2. CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE
2.1. Hempel folosește informațiile colectate prin intermediul saitulului nostru web pentru a furniza
serviciile pe care le-ați solicitat, de ex. să vă trimitem materiale de marketing, buletine de știri sau să
răspundem la cererile din formularele „contactați-ne”. De asemenea, Hempel folosește informațiile cu
caracter personal pentru a trimite materiale de marketing și buletine de știri atunci când informațiile ne
sunt furnizate în materialele de campanie, în timpul expozițiilor sau dacă ați solicitat în alt mod
furnizarea acestor servicii.
2.2. Hempel folosește informațiile despre clienți sau furnizori și despre dumneavoastră ca persoană de
contact pentru a furniza servicii sau produse pe care organizația dumneavoastră le-a comandat de la
noi sau pe care urmează să le livreze ca furnizor. Hempel va folosi astfel de informații periodic,
inclusiv pentru potențialii clienți, în scopuri precum oferirea altor produse sau servicii, trimiterea de

sondaje privind satisfacția clienților sau stabilirea unei noi relații de afaceri cu dumneavoastră sau cu
organizația dumneavoastră.
2.3. Hempel va partaja informații cu filialele relevante din cadrul Grupului Hempel în scopuri
administrative interne. Un astfel de transfer are loc de ex. atunci când este necesar pentru producerea
sau livrarea produselor și serviciilor comandate, atunci când o companie Hempel desfășoară activități
de marketing în numele altor companii Hempel și atunci când este necesar pentru furnizarea de
servicii de asistență de la un serviciu intern de asistență IT al companiei Hempel.
2.4. De asemenea, Hempel va face schimb de informații cu părțile externe atunci când acest lucru
este relevant pentru servicii specifice. Cel mai frecvent, acest lucru se va întâmpla atunci când o
agenție externă gestionează activitățile de marketing sau sondajele privind satisfacția clienților în
numele nostru, ca parte a furnizării serviciilor IT necesare, cum ar fi găzduirea de date, sau dacă
livrarea de produse este gestionată de o companie externă de transport de marfă.
2.5. În scopurile menționate mai sus, informațiile pot fi transferate în țări din afara Spațiului Economic
European („SEE”), țări care nu sunt obligate să asigure un nivel de protecție adecvat datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, Hempel a încheiat acorduri cu companii de
grup sau furnizori de grup din afara SEE prin care se asigură că datele cu caracter personal sunt
tratate de respectivele părți într-un mod care respectă și este în conformitate cu legislația europeană
privind protecția datelor.

3. UTILIZAREA MODULELOR COOKIE
3.1. Hempel înregistrează modul în care navigați pe acest site web, astfel încât Hempel poate înțelege
mai bine modul în care este utilizat saitul web. Informațiile sunt utilizate numai pentru a îmbunătăți
conținutul și funcționalitățile saitului web, iar Hempel primește informațiile cu ajutorul unui fișier numit
„modul cookie”. Un modul cookie este un fișier text care este trimis în browser-ul dumneavoastră de
pe saitul nostru web și este salvat în computerul dumneavoastră., în telefonul dumneavoastră mobil
sau în orice dispozitiv de pe care vă conectați la Internet. Modulele cookie au multe utilizări, dar în
principiu sunt folosite pentru a salva informațiile despre activitatea dumneavoastră pe Internet.
3.2. Pe lângă modulele cookie proprii, Hempel colaborează cu companii de renume pentru a ne ajuta
să analizăm modul în care este utilizat saitul nostru web și să-l optimizăm pentru a oferi cea mai bună
experiență posibilă. Hempel obține aceste informații și servicii folosind Google Analytics, care este un
serviciu furnizat de Google, Inc. din SUA. Google Analytics folosește module cookie pentru a ne ajuta
să analizăm modul în care utilizatorii folosesc saitul nostru web. Google va folosi aceste informații în
scopul examinării modului în care este utilizat saitul nostru web, elaborând pentru noi rapoarte cu
privire la activitatea pe saitul web și furnizând alte servicii cu privire la activitatea pe saitul web și la
utilizarea
Internetului.
Puteți
renunța
la
Google
Analytics
accesând
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
3.3. Modulele cookie se șterg singure după un anumit număr de luni (aceasta poate varia), dar sunt
actualizate automat când vizitați din nou saitul web.
3.4. Puteți utiliza setările din browser-ul dumneavoastră pentru a controla și a șterge modulele cookie
setate pe computerul dumneavoastră. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, dacă
vă setați browser-ul să refuze modulele cookie, este posibil să nu vă puteți bucura de toate funcțiile
saitului web.

4. BAZE LEGALE PENTRU UTILIZAREA INFORMAȚIILOR

4.1. Hempel prelucrează informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu consimțământul
dumneavoastră atunci când vă abonați la materialele de marketing și buletinele de știri, care vă sunt
furnizate de obicei în formulare on-line pe saitul nostru web sau în materialele de campanie. Vă puteți
retrage în orice moment consimțământul privind primirea de materiale de marketing sau buletine de
știri. Acest lucru va fi posibil, de obicei, prin funcția de dezabonare aflată în subsolul e-mailurilor de
marketing. Sau vă puteți dezabona oricând trimițând un e-mail la unsubscribe@hempel.com.
4.2. Dacă are permisiunea, Hempel poate, de asemenea, să trimită materiale de marketing/sondaje
privind satisfacția clienților sau să vă contacteze pentru a stabili sau a continua o relație de afaceri cu
organizația pentru care lucrați. Hempel va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai
atunci când consideră că are un interes legitim în a face acest lucru și drepturile dumneavoastră
fundamentale nu sunt mai presus de un astfel de interes, de ex. dacă sunteți o persoană de contact a
clientului nostru sau a unui potențial client și Hempel consideră că comunicarea este relevantă pentru
organizația pentru care lucrați.
4.3. Dacă sunteți client sau furnizor, Hempel prelucrează informații cu caracter personal despre
dumneavoastră atunci când este necesar să respecte contractul pe care Hempel l-a încheiat cu
dumneavoastră. Dacă sunteți o persoană de contact a clientului/ furnizorului nostru, Hempel va
prelucra, de regulă, și informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unui astfel
de contract. Hempel nu vă cere consimțământul de a prelucra date cu caracter personal când este
necesar să gestioneze o astfel de relație cu clienții. Hempel nu crede că această metodă de prelucrare
vă dezavantajează în vreun fel.
4.4. Prelucrarea informațiilor privind facturarea, cum ar fi codul TVA și istoricul achizițiilor/livrărilor,
este necesară pentru respectarea obligațiilor legale legate de legislația fiscală și de contabilitate etc.
4.5. Prin continuarea utilizării saitului nostru web, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie.

5. SECURITATE
5.1. Hempel a implementat măsuri de securitate organizaționale și tehnice adecvate pentru a vă
proteja datele cu caracter personal. Hempel stochează datele cu caracter personal pe servere situate
în locații securizate, iar măsurile noastre de securitate sunt evaluate în permanență. Datele
dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate de software antivirus și firewall-uri, printre alte
măsuri de siguranță.
5.2. Vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal numai angajații care trebuie să le
cunoască în interes de serviciu, iar Hempel garantează că eventualii furnizori de servicii terți care au
acces la date sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate.
5.3. Transmiterea informațiilor prin Internet nu este, din păcate, sigură sută la sută. Deși Hempel
depune toate eforturile pentru a vă proteja datele după primirea acestora, Hempel nu poate garanta
securitatea datelor dumneavoastră transmise prin Internet, de ex. prin intermediul acestui sait web.
Așadar, orice transmitere a datelor se face pe riscul dumneavoastră.

6. LINK-URI CĂTRE ALTE SAITURI
6.1. Hempel poate furniza link-uri către alte saituri web pe care le consideră interesante pentru
dumneavoastră. Rețineți că Hempel nu este responsabil pentru conținutul sau practicile de
confidențialitate ale altor astfel de saituri web. Hempel îi încurajează pe utilizatori să fie conștienți când

părăsesc saitul web al Hempel și să citească declarațiile privind confidențialitatea ale oricărui alt site
web care colectează informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
7.1. Hempel nu va păstra informațiile în sistemele sale pentru mai mult timp decât este necesar pentru
ca noi să ne atingem scopul în care deținem aceste informații.
7.2. Aveți în orice moment dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care Hempel
le deține despre dumneavoastră sau de a vă opune prelucrării acestor date.
7.3. Dacă aveți orice întrebări legate de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre
drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la gdpr@hempel.com.

Ca alternativă, vă rugăm să ne scrieți la:
HEMPEL (HELLAS) S.A.
8-10, Stravonos Str. & Vouliagmenis Avenue 152
166 74 Glyfada
Greece

8. REVIZUIREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
8.1. Hempel poate actualiza această Politică de confidențialitate în orice moment. Orice versiune nouă
va fi disponibilă pe acest site web.

