
Politica globală de protecție a datelor 

cu caracter personal 
 

Compania Pirelli cunoaște importanța asigurării unor garanții adecvate pentru părțile interesate privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal pe care fiecare dintre companiile din cadrul grupului o efectuează în 

cursul activităților sale comerciale. 

 

Prin această Politică, Pirelli intenționează să furnizeze directorilor, angajaților și tuturor celor care reprezintă 

compania în fața terților, informații cu privire la principiile de conduită de bază care trebuie respectate în 

cadrul prelucrărilor efectuate. 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte, în special, următoarele principii și reguli generale: 

 

 legalitatea: operațiunile de prelucrare trebuie să se bazeze pe un temei de legitimitate valabil, să fie 

efectuate în scopuri legale și să respecte legile și principiile de echitate aplicabile; 

 

 exactitatea scopurilor: datele cu caracter personal sunt colectate și înregistrate în scopul urmăririi unor 

scopuri legitime de prelucrare care au fost identificate în prealabil și comunicate părților în cauză; 

 

 necesitatea și proporționalitatea: operațiunile de prelucrare se efectuează numai atunci când sunt 

necesare pentru atingerea scopurilor și se vor aplica numai pentru informațiile cu caracter personal care 

sunt relevante, complete, actualizate prompt și care nu sunt excesive în raport cu ceea ce este necesar 

pentru urmărirea scopurilor legitime de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter 

personal nu este necesară pentru atingerea scopurilor, datele sunt făcute anonime; 

 

 

 durata rezonabilă: datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru o perioadă de timp care nu 

depășește perioada necesară pentru atingerea scopurilor, după care sunt distruse sau transformate în date 

anonime, cu excepția cazului în care este necesar să fie păstrate, dacă acest lucru este prevăzut de 

legislația aplicabilă; 

 

 divulgarea și consimțământul: colectarea datelor este precedată de o divulgare scrisă corespunzătoare, 

dacă legislația aplicabilă o impune. Pentru prelucrarea anumitor tipuri de date sau în anumite scopuri, 

este necesar consimțământul scris prealabil al părților în cauză, sub rezerva anumitor excepții prevăzute 

de reglementările naționale; 

 

 

 drepturile de acces ale părților în cauză: părțile în cauză au întotdeauna dreptul, în măsura în care 

acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă, de a obține confirmarea existenței datelor cu caracter 

personal care le privesc, de a cunoaște orice date cu caracter personal care le privesc și care sunt 

prelucrate de Pirelli și originea acestora, de a fi informate cu privire la părțile sau categoriile de părți 

cărora le pot fi comunicate datele, de a solicita actualizarea, rectificarea sau integrarea și, în cazul în 

care se aplică anumite condiții, anularea datelor, precum și de a se opune, din motive legitime, efectuării 

anumitor operațiuni de prelucrare și, în orice caz, celor efectuate în scopuri de marketing. 

 

 securitatea: pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, cu scopul de a preveni riscul 

pierderii, distrugerii sau accesului neautorizat, se adoptă cele mai adecvate măsuri de securitate, în 

conformitate cu legile aplicabile și cu politicile companiei. 

 

Principiile și normele cuprinse în această politică sunt prezentate într-un "Manual de conformitate privind 

confidențialitatea", adaptat la fiecare situație națională. 
 


