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Diamo forma alle idee

Vercelli, 6 de dezembro de 2005

Referência: INFORMATIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO LEGISLATIVO
DE 30 DE JUNHO DE 2003, N º196

Prezado Cliente/Fornecedor,

Em conformidade com o artigo 13 do Decreto Legislativo 196/2003 contendo o “Código da privacidade e da proteção de
dados pessoais”, quem escreve, na qualidade de titular do processamento dos dados, informa que os dados pessoais adquiridos no âmbito do contato comercial instaurado serão processados em observância da norma acima citada. O processamento dos dados é realizado em observância do direito da liberdade fundamental e da dignidade do interessado, com
específica referência ao direito à proteção dos dados pessoais. Nos termos do artigo 13 do Decreto Legislativo nº196/2003,
portanto, fornecemos as seguintes informações:
Os dados que fornecerá, ou que se encontrem à disposição da nossa empresa, serão processados com instrumentos eletrônicos e serão tratados por exigências contratuais e para o cumprimento das respectivas obrigações legais e contratuais
derivados dessas, e ainda para fins de uma gestão eficaz das relações comerciais. Nomeadamente para a aquisição e a gestão de suas encomendas, e ligados ao cumprimento das obrigações fiscais, além das finalidades de gestão dos créditos/débitos de natureza comercial.
Informamos que o fornecimento dos mesmos é de caráter obrigatório na medida em que são necessários para o cumprimento das obrigações legais e contratuais. Assim sendo, a recusa a fornecê-los, no todo ou em parte, acarretaria a impossibilidade para quem escreve de dar continuidade ao relacionamento comercial em si. O fornecimento de outros dados, não ligados a obrigações legais e contratuais, bem sim referentes a atividades de marketing para análise e pesquisas de mercado, atividades promocionais, levantamentos sobre o nível de satisfação da clientela, tem caráter facultativo, pois são dados
colhidos por quem escreve para aperfeiçoar o desenvolvimento da sua própria atividade profissional. A recusa a fornecer
tais dados não prejudica a prestação dos serviços. Contudo, a recusa a fornecer tais dados poderá impossibilitar a oferta
de propostas e iniciativas comerciais e descontos nos produtos propostos pela nossa empresa.
Excluindo as comunicações e difusões efetuadas para cumprir obrigações legais e contratuais, os dados fornecidos a quem
escreve serão utilizados unicamente para o específico cumprimento de obrigações legais e poderão ser comunicados,
apenas para fins de tutela do crédito e para a melhor gestão dos respectivos direitos relativos ao relacionamento comercial,
especialmente:
-Sociedades de recuperação do crédito e Seguros relativos ao crédito;
-Bancos para informações comerciais;
-Associações de categorias profissionais para atividades de consultoria ou atividades sindicais;
-Consultores e sociedades de prestação de serviços, profissionais encarregados de cumprir obrigações fiscais e contábeis.
Os seus dados pessoais, em todo caso, não estarão sujeitos a difusão. Os dados pessoais poderão ser transferidos para
outros Países da União Europeia e para Países externos a UE em observância das finalidades para as quais foram colhidos.
Lembramos enfim que são reconhecidos os seus direitos citados no artigo 7 do Decreto Legislativo de 30 de junho de 2003
nº196, e, em especial, o direito de acessar os próprios dados pessoais, de pedir a retificação dos mesmos, a atualização
e o cancelamento dos mesmos se estiverem incompletos, errados ou se forem colhidos através da violação da lei, e também
opor-se ao processamento deles por motivos legítimos, por meio de solicitação escrita enviada ao Titular Responsável pelo
processamento.

recapiti

O Responsável pelo processamento é Giorgio Baldini, com domicílio eleito em Via Somalia, 19, Vercelli.
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