Politica PMG de confidențialitate a datelor
Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Protecția datelor dvs. cu caracter
personal este importantă pentru noi.
Datele dvs. vor fi colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legislația privind protecția
datelor.
Cine este responsabilul cu protecția datelor?
PMG Holding GmbH
Mühlbachgasse 2, 87629 Füssen, Germania
Pentru filialele noastre germane, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția
datelor sunt următoarele:
Dl Johannes Landerer
Manager de securitate IT CISO, Auditor TÜV pentru protecția datelor
Telefon: + 49 831/56400-500 Fax: + 49 831/56400-99 E-mail: consulting@pck-it.de

Scopul și baza pentru prelucrarea datelor
Prelucrăm datele cu caracter personal ale angajaților, ale clienților sau ale furnizorilor noștri.
Datele cu caracter personal pot fi, de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de
e-mail. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate fără consimțământul dvs.
Datele despre angajați sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare a raportului de muncă și a
tuturor sarcinilor și obligațiilor legate de contractul de muncă. Prelucrăm datele angajaților
numai în măsura impusă de lege și exclusiv în scopul declarat. Datele sunt colectate de la
persoana vizată.
Datele clienților și furnizorilor sunt prelucrate pentru furnizarea serviciului solicitat, pentru
executarea contractului și pentru administrare tehnică, precum și pentru îndeplinirea tuturor
sarcinilor și obligațiilor legate de contract și de serviciul solicitat. Prelucrăm datele clienților
numai în măsura necesară scopului declarat. Datele sunt colectate de la persoana vizată.
Putem prelucra datele cu caracter personal ale candidaților în contextul procedurilor de
candidatură. Datele sunt colectate de la persoana vizată sau pot fi colectate de la parteneri
externi specializați în recrutare.

Divulgarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi transferate numai filialelor noastre sau societăților afiliate,
inclusiv în afara Uniunii Europene. Grupul de companii PMG și fiecare dintre societățile sale
afiliate are un interes legitim în transferul datelor cu caracter personal în cadrul grupului de
companii în scopuri administrative sau organizatorice interne, inclusiv prelucrarea datelor cu
caracter personal ale candidaților, clienților, furnizorilor sau angajaților. Datele cu caracter
personal sunt transferate organismelor sau autorităților guvernamentale în cazul în care există
o obligație legală sau o hotărâre judecătorească.
Durata de păstrare a datelor
Orice date furnizate vor fi păstrate atât timp cât relația juridică sau scopurile comerciale sunt
menținute sau pe durata necesară îndeplinirii oricăror obligații legale.
Datele cu caracter personal stocate vor fi șterse dacă vă revocați consimțământul, dacă datele
nu mai sunt solicitate pentru a îndeplini scopul inițial al colectării sau dacă stocarea este
inadmisibilă.
Drepturile dumneavoastră
PMG gestionează datele doar într-un mod legal, transparent și permis.
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor, aveți dreptul de acces,
rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a
vă opune prelucrării. Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți trimite o solicitare scrisă
entității responsabile, împreună cu o copie a unui document oficial care să ateste identitatea
dvs. De asemenea, puteți avea dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
Datele colectate la vizitarea site-ului nostru
Datele vor fi colectate, prelucrate și/sau utilizate numai dacă ne furnizați aceste informații în
mod voluntar, de exemplu atunci când ne adresați o solicitare. De fiecare dată când ne sunt
accesate site-ul, precum și datele și fișierele, aceasta se înregistrează. Acest lucru se aplică numai
în scopuri statistice și în scopuri interne legate de sistem. Se înregistrează următoarele: numele
fișierului accesat, data și ora accesării; volumul de date transferate, mesajul despre accesarea
cu succes, browserul web și domeniul de unde se face solicitarea. În plus, sunt înregistrate
adresele IP ale calculatoarelor de pe care se face solicitarea.
Site-ul nostru web este utilizat pentru a oferi informații și pentru a răspunde la întrebările
clienților noștri și părților interesate, precum și pentru prelucrarea contractelor și administrare
tehnică.
Puteți utiliza site-ul nostru web fără a introduce sau a lăsa date cu caracter personal (cu excepția
adresei IP de unde ne contactați).
Când ne contactați prin intermediul site-ului nostru, colectăm numele dvs., adresa dvs. de e-mail
și numărul dvs. de telefon.
Modulele cookie: Acest site utilizează așa-numitele module cookie, care sunt salvate pe
computer. Acestea sunt utilizate pentru a face serviciile mai ușor de utilizat, mai eficiente și mai

sigure. Modulele cookie utilizate pe site-ul nostru nu colectează date cu caracter personal sau
date despre utilizarea site-ului de către dvs. Aveți opțiunea de a le șterge manual din meniul
relevant al browserului de internet sau ștergând modulele cookie de pe unitatea dvs. hard disk.
Pentru detalii, consultați meniul de ajutor al browserului dvs. de internet.
Politica de confidențialitate privind utilizarea Google Analytics: Acest site utilizează Google
Analytics, un serviciu de analiză online de la Google Inc. (Google). Google Analytics utilizează
așa-numitele „Cookies” (module cookie), fișiere text care sunt stocate pe computer și care
permit analizarea utilizării site-ului web. Informațiile generate de modulele cookie cu privire la
activitatea dvs. pe acest site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și
stocate acolo.
Dacă asigurarea anonimatului IP-ului pe acest site este activată, Google va abrevia mai întâi
adresa IP în statele membre ale UE și în alte state părți la tratatul privind Spațiul Economic
European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și abreviată acolo
doar în cazuri excepționale. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului site-ului
web pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a pregăti un raport privind
activitățile pe site-ul web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de siteul web și de utilizarea internetului. De asemenea, Google va transfera aceste informații unor
terțe părți, dacă este necesar, cu condiția ca acest lucru să fie impus de lege sau în măsura în
care aceste date sunt prelucrate de terțe părți în numele Google.
Adresa IP transmisă de browserul dvs. prin Google Analytics nu este combinată cu alte date
Google. Puteți respinge modulele cookie de pe computerul dvs. prin modificarea
corespunzătoare a setărilor browserului dvs. Totuși, vă rugăm să rețineți că nu toate funcțiile de
pe site-ul nostru pot fi disponibile integral dacă respingeți modulele cookie.
De asemenea, puteți preveni colectarea datelor legate de utilizarea site-ului de către dvs.,
generate de modulele cookie, (inclusiv adresa IP) și transmiterea acestora către Google, precum
și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru
browser de la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb.

