Informații suplimentare privind protecția datelor conf. art. 13
GDPR
Conform

pentru clienţi şi clienţi finali (inclusiv pentru standuri de târguri)
La ce utilizăm datele dumneavoastră
Salvarea şi prelucrarea datelor de contact profesionale în scopul realizării comenzii, a transmiterii de
informaţii referitoare la produse şi servicii ale grupului de societăţi TRUMPF (reclame). Publicitatea se poate
face atât prin poştă, cât şi prin mijloace electronice, cu interesul legitim al persoanei responsabile pentru
corespondenţa directă. În măsura în care contactul vine de la un târg, cei interesaţi doresc să fie contactaţi
în scopurile menţionate anterior. În plus, datele pot fi utilizate pentru apelurile telefonice pentru studii privind
gradul de mulţumire.
Stocarea şi prelucrarea datelor de contact profesionale în scopul iniţierii şi procesării comenzilor pentru
produse ale grupului de societăţi TRUMPF (articolul 6 paragraful 1 (b) GDPR), precum şi pentru îndeplinirea
cerinţelor legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR).În plus, datele sunt utilizate în scopuri de publicitate
(de exemplu, pentru e-mailuri, apeluri telefonice şi materiale tipărite) (articolul 6 alineatul (1) (f) GDPR).

Transmiterea datelor
Datele persoanelor vizate sunt puse la dispoziţia furnizorilor de servicii IT pentru lucrări de întreţinere, a altor
companii din cadrul şi din afara grupului de societăţi TRUMPF în care persoana responsabilă este implicată
în scopul furnizării de servicii de suport publicitar sau de servicii de marketing. În măsura în care este
necesar să transmiteţi datele altor societăţi sau dealeri TRUMPF ca răspuns la întrebări sau asistenţă, acest
lucru se face.
Transmiterea datelor către ţările terţe din afara UE are loc atunci când companiile în care operatorul este
implicat accesează sistemele IT cu datele celor implicaţi din ţări terţe şi le procesează în scopul publicităţii,
precum şi în timpul furnizării.

Cât păstrăm datele dumneavoastră
În cazul în care nu se realizează niciun contract, datele persoanelor vizate sunt păstrate, atât timp cât există
interes reciproc pentru o relaţie de afaceri. De regulă, aceasta se întinde pe o perioadă de cinci ani.

Informații speciale pentru târguri digitale
Datele sunt colectate în fișiere jurnal, descărcări și prin completare de formulare atunci când se utilizează
platforma digitală a fiecărui eveniment. Procesăm activitățile pe care le desfăşuraţi pe platforma
evenimentului digital, precum și informaţiile legate de interesul dvs. pentru anumite tehnologii, produse și
servicii. Facem acest lucru strict în temeiul şi în limitele interesului nostru legitim, în scopul desfăşurării de
activităţi de publicitate (de exemplu, pentru e-mailuri, apeluri și materiale tipărite (conform art. 6 sec.) 1 (f)
GDPR).
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