POLITICA FURLA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Prezenta politică privind confidențialitatea explică modul în care Furla S.p.A., societate de drept italian,
cu sediul legal în Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia („Furla”), prelucrează datele
dvs. în conformitate cu Regulamentul european 2016/679 („GDPR”) şi în conformitate cu legea privind
protecţia datelor, aplicabilă în ţara, teritoriul sau localitatea dvs. (împreună cu GDPR, „Normele de
confidențialitate”).
Considerăm că protecţia datelor dvs. cu caracter personal reprezintă o valoare fundamentală a activităţii
companiei noastre şi dorim să vă oferim toate informaţiile necesare, astfel încât să puteţi controla
utilizarea datelor dvs. personale şi să vă daţi acordul, dacă este cazul, pentru prelucrarea acestora de către
Furla în mod explicit şi informat.
a) CÂND SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate în următoarele cazuri:
(1) dacă doriţi să aderați la programul de fidelizare Furla („Programul My Furla”) şi să deveniţi
client înregistrat („Client My Furla”);
(2) dacă achiziţionați produse sau servicii Furla, în calitate de Client My Furla, într-unul din punctele
de vânzare care au aderat la Programul My Furla din întreaga lume (vezi mai jos lista Țărilor
aderate) sau dacă vizitați și/sau faceţi o achiziţie pe unul din site-urile web Furla, prin aplicaţia
Furla sau orice alt canal online sau de socializare cu referire la Furla („Canale online”); sau
(3) cu ocazia unor eventuale iniţiative promoţionale promovate de Furla (de exemplu, jocuri sau
concursuri cu premii).
b)

CINE ESTE OPERATORUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Furla S.p.A. cu sediul legal în Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italia, va prelucra
datele dvs. cu caracter personal în calitate de operator, pentru a gestiona:
(1) înscrierea dvs. în Programul My Furla, pentru a vă înregistra ca şi Client My Furla și pentru a
garanta siguranţa profilului dvs. după înregistrare („Înregistrare Client My Furla”);
(2) orice serviciu și/sau iniţiativă rezervată Clienţilor My Furla din întreaga lume (de exemplu,
participarea la jocuri sau competiţii cu premii), fiind inclusă transmiterea de comunicaţii menite
să vă ţină la curent cu privire la aceste servicii şi iniţiative („Servicii şi iniţiative rezervate
Clienţilor My Furla”);
(3) interacţiunea clientului cu paginile noastre de socializare (Instagram, Facebook, Twitter,
YouTube, etc.) („Interacţiune social”);
(4) activităţile de „Marketing” și „Profilare”.
În legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce priveşte achiziţionarea de produse
Furla, inclusiv furnizarea oricăror servicii conexe, cum ar fi transportul, serviciul „gift message/gift
wrapping”, livrarea în magazin, administrare retur, asistenţă clienţi și suport post-vânzare (împreună
denumite „Servicii de vânzare”), datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate de către operatori de date
autonomi, identificaţi după cum urmează:
➢ pentru achiziţionarea într-unul din punctele de
vânzare Furla situate în Italia sau
➢ pentru achiziţionarea prin intermediul unuia
din Canalele online disponibile în ţările UE
Fiecare sucursală locală a Furla (vezi mai jos ➢ în cazul achiziţionării în cadrul unuia din
lista sucursalelor locale care au aderat la
punctele de vânzare ale Furla, care au aderat la
Programul My Furla)
Programul My Furla, care nu se află în Italia,
sau
Furla S.p.A.

Informaţiile privind confidențialitatea ale sucursalelor
Grupului Furla care realizează activităţi de vânzare la nivel
local sunt disponibile aici:
✓ Furla Japonia
[https://www.furla.com/jp/en/privacyjp/?force=true]
✓ Furla SUA
[https://www.furla.com/us/en/privacy-noticeus/?force=true]
✓ Furla Australia

➢ în cazul achiziţionării prin intermediul unuia
din Canalele online disponibile în ţările nonUE

https://www.furla.com/au/en/privacyau/?force=true]
✓ Furla Noua Zeelandă
[https://www.furla.com/nz/en/privacynz/?force=true]
✓ Furla Canada

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html]
În cazul sucursalelor locale ale Furla din UE şi din Elveția,
pot fi solicitate în magazin la momentul achiziţionării.

Fiecare filială locală Furla (vezi mai jos lista ➢ în cazul achiziţionării în cadrul unuia din
filialelor locale care au aderat la Programul My
punctele de vânzare ale filialelor locale care au
Furla)
aderat la Programul My Furla.
Informaţiile privind confidențialitatea ale fiecărei filiale
locale Furla pot fi solicitate în magazin la momentul
achiziţionării.

c)

DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM, SCOPURILE ŞI BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII?

Furla ar putea prelucra datele dvs. cu caracter personal – furnizate de dvs. în mod voluntar - în
următoarele scopuri, conform următoarelor baze juridice:
Categorii de date cu caracter
personal
numele, data naşterii, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, adresa
de email, date referitoare la
hobby-uri, muncă, interese, date
privind achiziţionarea (de ex.
produsele cumpărate, locul, data și
ora achiziţionării, date privind
livrarea), produse vizualizate
numele, sexul (opţional şi numai
pentru clienţii înregistraţi), data
naşterii, adresa, numărul de
telefon, adresa de email

Scopuri

Bază juridică

(1) îndeplinirea obligaţiilor legale ale
Furla cum ar fi, de exemplu, obligaţii în
ceea ce priveşte răspunderea pentru
produs sau garanţia şi alte obligaţii ce
derivă
din
investigaţiile
sau
instrucţiunile date de autorităţi, de
exemplu, în caz de fraudă sau litigiu
(„Obligaţii legale”)
(2) pentru a vă înregistra ca şi Client
My Furla care vă permite să beneficiați
în întreaga lume de oferte şi servicii
exclusive rezervate clienţilor înregistraţi
(veţi primi un email de confirmare după
înregistrare) şi pentru a garanta
siguranţa
profilului
dvs.
după
înregistrare („Înregistrare Client My
Furla”)

îndeplinirea
unei
obligaţii legale la care
este supusă Furla
(articolul 6, paragraful
1, litera c), GDPR)

executarea
unui
contract din care
partea interesată face
parte sau executarea
unor
măsuri
precontractuale
adoptate la cererea
acestuia (articolul 6,
paragraful 1, litera b),
GDPR)
numele, data naşterii (numai (3) pentru a îndeplini obligaţiile strâns executarea
unui
pentru clienţii înregistraţi), codul legate de achiziţionarea unui produs contract din care
fiscal, adresa, numărul de telefon, Furla și de orice serviciu corelat cum ar partea interesată face

adresa de email, date privind
achiziţionarea (de ex. produsele
cumpărate, locul, data şi ora
achiziţionării, date privind livrarea

numele, adresa, numărul
telefon, adresa de email

fi: transportul, „gift message/gift
wrapping”, livrarea în magazin,
administrare retur, asistenţă clienţi şi
suport post-vânzare („Servicii de
vânzare”)

de (4) pentru a vă garanta accesul la
servicii exclusive şi iniţiative rezervate
Clienţilor My Furla din întreaga lume
(de exemplu, jocuri sau competiţii cu
premii) fiind inclusă transmiterea de
comunicaţii menite să vă ţină la curent
cu privire la aceste servicii şi iniţiative
(„Servicii şi iniţiative rezervate
Clienţilor My Furla”);

numele, data naşterii (numai
pentru clienţii înregistraţi), adresa,
numărul de telefon, adresa de
email, datele de navigare şi
produsele vizualizate pe Canalele
online

(5) „Activităţi de Marketing”:
5a. pentru a efectua cercetări de piaţă,
analize statistice sau alte cercetări care
vizează îmbunătăţirea produselor şi
serviciilor noastre şi pentru evaluarea
gradului de satisfacţie a clienţilor
5b. pentru realizarea de campanii
promoţionale şi pentru trimiterea de
oferte şi comunicări comerciale
referitoare la subiecţii Furla (Furla SPA,
sucursalele şi filialele acesteia) şi la
produsele şi serviciile Furla, prin
intermediul canalelor indicate de dvs.:
poştă, email, telefon, SMS sau social
media, folosind chiar şi mijloace
automate (de exemplu, poate doriţi să
primiţi buletine informative pentru a vă
ţine la curent cu noile produse şi
servicii Furla şi pentru a descoperi
evenimente, concursuri, demonstraţii,
programe de fidelizare organizate de
Furla)
Aceste comunicări vor viza produse şi
servicii de modă, articole de lux şi altele
asemănătoare. Dacă preferaţi să primiţi
comunicări de marketing numai prin
mijloace tradiţionale (de exemplu, prin
poştă
sau
apeluri
telefonice
neautomatizate), vă rugăm să ne
informaţii la următoarea adresă:
privacy@furla.com
5c. pentru a vă trimite email-uri sau
sms-uri concepute pentru a vă ajuta să
vă
îmbunătăţiți
experienţa
de

parte sau executarea
unor
măsuri
precontractuale
adoptate la cererea
acestuia (articolul 6,
paragraful 1, litera b),
GDPR)
executarea
unui
contract din care
partea interesată face
parte sau executarea
unor
măsuri
precontractuale
adoptate la cererea
acestuia (articolul 6,
paragraful 1, litera b),
GDPR)
consimţământul dvs.
în ceea ce priveşte
prelucrarea
pentru
aceste
scopuri
specifice (articolul 6,
paragraful 1, litera a),
GDPR)

achiziţionare pe Canalele noastre
online, în funcţie de nevoile dvs., sau
pentru a vă reaminti să finalizați o
comandă lăsată în aşteptare
5d. pentru a vă trimite, chiar şi în cazul
în care nu sunteţi interesat să vă
înscrieţi în Programul My Furla,
buletinul nostru de ştiri prin email şi
comunicări concepute pentru a vă ajuta
să vă îmbunătățiți experienţa de
achiziționare pe Canalele noastre
online, în funcţie de nevoile dvs., sau
pentru a vă reaminti să finalizați o
comandă rămasă în aşteptare
numele, data naşterii, sexul (numai
pentru clienţii înregistraţi), adresa,
date referitoare la hobby-uri,
muncă, interese, date privind
achiziţionarea (de ex. produsele
cumpărate, locul, data şi ora
achiziţionării,
date
privind
livrarea), produsele vizualizate

(6) pentru a analiza obiceiurile dvs.
de consum pe canalele de vânzare
Furla (în magazin sau pe Canalele
online), de exemplu, referitor la
produsele achiziţionate, la produsele
vizualizate, la magazinele în care au fost
efectuate cumpărăturile, pentru a vă
putea oferi oferte personalizate în
conformitate cu interesele dvs.
(„Profilare”)

consimţământul dvs.
în ceea ce priveşte
prelucrarea
pentru
aceste
scopuri
specifice (articolul 6,
paragraful 1, litera a),
GDPR)

Furla ar putea, de asemenea, să prelucreze datele dvs. cu caracter personal referitoare la istoricul navigării
online, colectate în timpul vizitelor dvs. pe paginile noastre web sau în timpul Interacţiunilor dvs. sociale
(indiferent dacă sunteţi client înregistrat sau nu), folosind tehnologii de urmărire precum „cookie-uri”
(pentru informaţii despre colectarea datelor prin intermediul cookie-urilor, consultaţi Politica noastră
privind cookie-urile [https://www.furla.com/ro/en/cookie-eu/]).
c) 1. Date colectate de la terţi.
În această secţiune vă informăm despre datele care nu au fost colectate de la persoana în cauză, pe care
le-aţi furnizat în contextul solicitării dvs. de a cumpăra produsul sau serviciul nostru (cum ar fi, de
exemplu, ca parte a serviciului „gift message/gift wrapping”).
Conform art. 14 din GDPR, în cazul datelor care nu au fost obţinute direct de la partea interesată (aşa
cum se întâmplă în prezent pentru datele cu caracter personal ale destinatarului unui pachet cadou şi/sau
mesajul de urare pe care acesta ni-l va trimite eventual pentru a beneficia de serviciu), politica pentru
aceasta este considerată eliberată prin intermediul său; în această privinţă, dvs. vă angajaţi să transmiteţi
unui membru al familiei, unui prieten sau altei părţi interesate destinatar a serviciului o copie a acestor
informaţii sau link-ul pentru accesarea versiunii online şi, în orice caz, să aduceţi la cunoştinţa părţii terțe
în cauză conţinutul esenţial al acestui document.
d)

CUM SUNT PRELUCRATE ŞI PROTEJATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în format electronic sau pe suport de hârtie: Furla va
lua măsurile corespunzătoare pentru a garanta păstrarea în siguranţă a informaţiilor dvs., utilizate numai
în scopurile indicate în prezenta politică de confidențialitate (şi nu în alt scop) şi pentru a putea fi
consultate sau corectate la cererea dvs.

Furla utilizează măsuri organizatorice, tehnice şi administrative corespunzătoare care contribuie la
protejarea împotriva pierderii, abuzului şi modificării informaţiilor personale aflate sub controlul acesteia.
Cu toate acestea, nu este posibilă garantarea 100% a siguranţei transmiterii datelor pe Internet sau a
sistemului de stocare a datelor, aşadar nu trimiteţi informaţiile pe care le consideraţi confidenţiale prin
email. Este răspunderea personală a utilizatorului să protejeze propriile copii ale parolelor şi codurile de
acces asociate resurselor noastre online.
e)

PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale şi a executării
contractului vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară pentru acest scop şi,
în orice caz, ce nu depăşeşte 10 ani de la rezilierea contractului (de exemplu, în urma revocării înregistrării
în calitate de Client My Furla), după care acestea vor fi distruse, considerate inutilizabile sau făcute
anonime.
Datele dvs. cu caracter personal colectate în scopuri de marketing şi profilare pot fi păstrate pentru o
perioadă de 7 ani (conform autorizației Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal), după care vor fi distruse, considerate inutilizabile sau făcute anonime.
f)

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE OBLIGATORIE SAU FACULTATIVĂ ŞI CARE
SUNT POSIBILELE CONSECINŢE ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTE DATE NU SUNT FURNIZATE ?

Furnizarea datelor personale este necesară în scopurile menţionate la punctul c) (1) (obligaţii legale), (2)
(înregistrare în calitate de Client My Furla), (3) (Servicii de vânzare) şi (4) (Servicii şi iniţiative rezervate
Clienţilor My Furla). În cazul în care nu doriţi ca Furla să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în
aceste scopuri, Furla va respecta această alegere. Cu toate acestea, în acest caz, nu va fi posibil să vă
înregistraţi ca şi Client My Furla şi să vă bucurați de serviciile şi iniţiativele exclusive pe care Furla le oferă
clienţilor săi înregistraţi.
În schimb, furnizarea datelor în scopurile menţionate la punctul c) (5) (scopuri de marketing) şi (6)
(scopuri de profilare) este opţională. În cazul în care nu furnizați datele dvs. pentru aceste scopuri, nu va
exista nicio consecinţă negativă în ceea ce vă priveşte. Dacă sunteţi de acord ca Furla să prelucreze datele
dvs. cu caracter personal pentru aceste scopuri, vă puteţi revoca acordul în orice moment, trimițând un
email la: privacy@furla.com.
g)

CUM PARTAJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE, CUM FUNCŢIONEAZĂ
SERVICIILE NOASTRE GLOBALE ŞI CU CARE SUBIECŢI EXTERNI SEE POT FI PARTAJATE DATELE
DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Furla nu va divulga datele dvs. cu caracter personal.
Dacă vă înregistraţi ca şi Client My Furla şi vă daţi consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal în scop de marketing sau profilare, datele dvs. personale (furnizate în faza de înregistrare
sau în timpul unei achiziționări - de exemplu, numele, data naşterii (numai pentru clienţii înregistraţi),
adresa, numărul de telefon, adresa de email, date cu privire la hobby, muncă, interese, date privind
achiziţionarea, produsele achiziţionate, locul, data şi ora cumpărării, datele privind livrarea, produsele
vizualizate) vor fi introduse în baza de date CRM a Furla, accesibilă sucursalelor locale ale Furla și/sau
filialelor care aderă la Programul My Furla, acţionând în calitate de persoane împuternicite de operator în
vederea prelucrării datelor în numele operatorului de date Furla.
În acest fel, Furla va împărtăşi datele dvs. cu companiile reţelei Furla, atât în interiorul cât şi în exteriorul
ţării dvs. de reședință, precum şi în interiorul şi în afara SEE, unde se află Furla, din moment ce Programul
My Furla este gestionat şi oferă clienţilor avantajele Furla în întreaga lume. În special, datele dvs. vor fi
automat accesibile întregului personal de vânzări Furla angajat în punctele de vânzare locale (de exemplu,

dacă vizitați un magazin Furla dintr-o altă ţară, informaţiile personale vor fi, de asemenea, accesibile şi în
magazinul respectiv).
Companiile din reţeaua Furla includ compania-mamă, filialele şi sucursalele Furla, precum şi partenerii,
cum ar fi magazinele afiliate sau în sistem de franciză. Puteţi găsi o listă a acestor companii mai jos
[introduceţi link-ul la finalul paginii], însă verificaţi această listă din când în când pentru a vizualiza noii
membri.
În cazul în care datele dvs. personale sunt trimise în alte ţări decât ţara dvs. de reședință sau în ţări din
afara SEE, ca parte a Programului My Furla, datele dvs. vor fi protejate de sisteme de securitate
corespunzătoare, care sunt actualizate şi gestionate în mod constant în conformitate cu Legile aplicabile
privind confidențialitatea (de exemplu, sunt în vigoare acorduri specifice privind prelucrarea datelor, iar
Persoanele din afara UE împuternicite de către operator pentru prelucrarea datelor au semnat clauzele
standard aprobate de Comisia UE). Puteţi solicita o copie a Clauzelor contractuale standard ale UE
trimițând un email la: privacy@furla.com.
În funcţie de serviciul prestat, Furla poate să împărtăşească datele dvs. cu caracter personal (furnizate în
faza de înregistrare sau în timpul unei achiziţionări - de exemplu, numele, data naşterii (numai pentru
clienţii înregistraţi), adresa, numărul de telefon, adresa de email, date cu privire la hobby, muncă, interese,
date privind achiziţionarea - produsele achiziţionate, locul, data şi ora cumpărării, datele privind livrarea
- produsele vizualizate) cu companii specializate cărora Furla încredințează, în calitate de persoane
împuternicite de operator în vederea prelucrării datelor, sarcini de natură tehnică și organizatorică
necesare pentru gestionarea raporturilor cu clienţii. Acestea includ companii care furnizează servicii de
asistenţă, de plată, de transport sau de depozitare în ceea ce priveşte achiziţionarea produselor sau
documentaţii referitoare la relaţiile cu clienţii, şi companii care evaluează calitatea serviciilor şi satisfacţia
clienţilor sau realizează, în numele Furla, activităţi de marketing şi profilare, chiar și la nivel local, inclusiv
activităţi de retargeting.
Datele pe care le furnizați pentru achiziţii online, cum ar fi datele cardului dvs. de credit, vor fi prelucrate
exclusiv de către furnizori externi care acţionează în calitate de împuterniciţi de către Furla în vederea
prelucrării datelor.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara SEE. În cazul în care este necesar transferul
datelor dvs. în afara SEE, vom adopta măsurile corespunzătoare pentru a garanta că datele dvs. personale
sunt protejate în mod corespunzător. O listă a acestor companii este disponibilă la sediul principal al
Furla şi poate fi solicitată trimiţând un email la: privacy@furla.com
h) EXISTENŢA UNOR PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE, INCLUSIV PROFILAREA
Furla poate prelucra datele dvs. cu caracter personal prin intermediul instrumentelor de decizie automată.
Vă rugăm să luaţi în considerare următorul tabel pentru a înţelege logica utilizată, relevanţa şi consecinţele
prevăzute ale prelucrării:

Logica utilizată şi descrierea prelucrării

− logica utilizată: produsele vizualizate, datele
de achiziţionare şi frecvenţa sunt luate în
considerare pentru a crea grupuri de clienţi
(explorator, fan, clasic, expert şi elită). În
funcţie de grup, clienţilor le vor fi trimise
comunicări de marketing profilate care
promovează produsele Furla vândute la
anumite preţuri;
− informaţii prelucrate: numele, data naşterii,
adresa, date cu privire la hobby, muncă,
interese, date privind achiziţionarea (de
exemplu, produse achiziţionate, locul, data şi

ora achiziţionării, date privind livrarea),
produsele vizualizate;
− sursa informaţiilor: în momentul obţinerii
consimțământului pentru a vi se crea profilul,
Furla prelucrează datele furnizate în timpul
înregistrării, atunci când sunt utilizate Canalele
online şi când produsele sunt achiziţionate în
calitate de clienţi înregistraţi;
− în ce mod informaţiile furnizate
influenţează decizia: crearea profilului se
bazează exclusiv pe datele furnizate, aşadar,
rezultatul depinde în totalitate de acestea;
− măsuri pentru atenuarea unor posibile
riscuri: a fost realizată o DPIA pentru
activitatea de profilare pentru a garanta
imparţialitatea, eficacitatea şi absenţa
consecinţelor nefaste, putând solicita o copie a
rezumatului principal, trimițând o solicitare la
următoarea
adresă
de
email:
privacy@furla.com
Vizitele pe Canalul online şi obiceiurile de
achiziţionare în calitate de client înregistrat vor
defini tipurile de produse pe care Furla le va
promova în ceea ce vă priveşte.

Relevanţa prelucrării şi consecinţele
preconizate ale acesteia

Aşadar, dacă vedeţi sau cumpăraţi produse care
sunt:
− mai ieftine decât cele pe care le vedeţi sau
cumpăraţi (sau dacă vizualizările sau
cumpărăturile dvs. sunt mai frecvente), veţi fi
direcţionat către comunicări promoţionale cu
privire la articolele de mai sus;
− mai scumpe decât cele pe care le vedeţi sau
cumpăraţi în general (sau dacă vizualizările sau
cumpărăturile dvs. sunt mai puţin frecvente)
veţi fi direcţionat către comunicările
promoţionale cu privire la articolele de mai sus.

i) DREPTURILE DVS. LA CONFIDENȚIALITATE
Aveţi dreptul de a obţine confirmarea existenţei sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc şi
de a solicita companiei Furla accesul, corectarea sau anularea datelor cu caracter personal sau limitarea
prelucrării în ceea ce vă priveşte, sau de a vă opune prelucrării datelor şi dreptului la portabilitatea datelor.
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aveţi dreptul de a vă
opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, inclusiv creării
unui profil în măsura în care acest lucru are legătură cu strategia de marketing direct (art. 21, paragraful
2, GDPR).
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul creării unui profil, aveţi dreptul de
a obţine intervenţia umană din partea Furla, pentru a-și exprima opinia şi pentru a contesta decizia (art.
22, paragraful 3, din GDPR).
Adresa dvs. poate fi utilizată pentru a trimite comunicări promoţionale cu privire la produsele Furla sau
servicii similare cu cele de care beneficiați deja. În orice moment, atât la început, cât şi în comunicările
ulterioare, vă puteţi opune utilizării adresei dvs. în acest scop, precum şi prelucrării, trimiţând un email la:
privacy@furla.com.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecţia Datelor şi/sau alte autorităţi
competente de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă Legile privind
confidențialitatea.
Pentru a exercita aceste drepturi, puteţi contacta Furla trimițând o solicitare la următoarea adresă de email:
privacy@furla.com.
În ceea ce priveşte toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal şi exercitarea
drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR, puteţi contacta responsabilul pentru protecţia datelor, EUCS
Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, 35137 Padova, Italia, Dl. Eric Falzone, email: dpo@furla.com.
j)

SCHEMA DE PARTAJARE A DATELOR (PENTRU CLIENŢII JAPONEZI)

A. Dacă consimţiţi la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing şi profilare,
acestea vor fi adăugate în baza de date Furla. Furla va împărtăşi datele dvs. cu companiile grupului
Furla şi cu partenerii Furla, făcând datele dvs. accesibile în mod automat întregului personal de
vânzări Furla din punctele de vânzare din întreaga lume. Companiile grupului Furla includ societăţimamă, filiale şi sucursale Furla. Partenerii Furla sunt magazinele afiliate sau în franciză din reţeaua
Furla. Puteţi găsi o listă a companiilor grupului Furla și a partenerilor Furla aici/mai jos [introduceţi
link-ul la sfârşitul paginii].
B. Furla va împărtăşi datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați la înregistrarea dvs. (de ex.,
numele, prenumele, adresa, oraşul, codul poştal, numărul de telefon, adresa de email, data naşterii,
profesia, etc.), datele dvs. privind achiziţionarea (care includ locul, data şi ora achiziţionării, datele de
livrare, date despre produs şi referitoare la plată), date privind vizitele pe website-ul nostru (de
exemplu, produsele vizualizate) şi datele referitoare la hobby-urile, munca şi interesele dvs.
C. În funcţie de serviciu, Furla poate împărtăşi datele furnizate mai sus (a se vedea punctul anterior) cu
companiile grupului Furla, partenerii Furla şi companiile specializate cărora Furla le încredinţează, în
calitate de responsabili de prelucrare a datelor, sarcini de natură tehnică şi organizaţională necesare
pentru gestionarea relaţiilor cu clienţii. Acestea includ companii care furnizează servicii de arhivare
a documentaţiei cu privire la relaţiile cu clienţii, şi companii care evaluează calitatea serviciilor şi
satisfacţia clienţilor sau realizează, în numele Furla, activităţi de marketing şi profilare, chiar şi la nivel
local. O listă a acestor companii este disponibilă la sediul principal al Furla şi poate fi solicitată
trimiţând un email la: privacy@furla.com.
D. Furla poate prelucra şi partaja datele furnizate prin intermediul aplicaţiei în scopurile descrise la
punctele c) .2 (înregistrarea în calitate de Client My Furla, pentru a îmbunătăţi calitatea experienţei
clientului de fiecare dată când vizitează un magazin Furla oriunde în lume); c) .5 (activităţi de
marketing); şi c) .6 (scopurile creării unui profil: pentru a trimite comunicări comerciale în
conformitate cu interesele utilizatorilor).
E. Furla S.p.A. este operatorul de date şi persoana responsabilă pentru gestionarea datelor cu caracter
personal.
K)

SCHEMA DE PARTAJARE A DATELOR (PENTRU CLIENŢII AUSTRALIENI)

În cazul în care Clientul este rezident în Australia, acesta are dreptul de a solicita accesul la datele sale
personale deţinute de Furla în conformitate cu Legea privind confidențialitatea din anul 1988
(aplicabilă naţional), şi de a putea solicita corectarea propriilor date personale, inclusiv în cazul unor
erori. În cazul în care doriţi să solicitaţi accesul sau corectarea datelor cu caracter personal, contactaţi
Furla folosind informaţiile de contact indicate în secţiunea anterioară (i). Furla va răspunde la
solicitarea de accesare sau corectare a datelor personale ale Clientului într-o perioadă de timp
rezonabilă de la primirea acesteia. Accesul la datele cu caracter personal va fi asigurat în conformitate

cu normele aplicabile în vigoare şi va fi supus oricăror derogări aplicabile în conformitate cu aceste
legi.
În cazul în care Clientul consideră că Furla a încălcat prezenta politică de confidenţialitate sau a
interferat cu confidenţialitatea sa, acesta va putea trimite către Furla propria reclamaţie folosind
informaţiile de contact din secţiunea anterioară (i). Furla ia în serios toate reclamaţiile privind
confidenţialitatea şi va încerca să rezolve eventualele probleme în timp util şi în mod corect. În cazul
în care Clientul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta are dreptul să depună o reclamaţie la
biroul Comisarului australian pentru informaţii.
L)

SCHEMA DE PARTAJARE A DATELOR (PENTRU CLIENŢII CANADIENI)

Dacă locuiţi în Canada, aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal deţinute
de Furla şi dreptul de a solicita corectarea acestora (inclusiv corectarea unor eventuale erori). Dacă
doriţi să solicitaţi accesul sau corectarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi
la adresele indicate în Secţiunea (i) de mai sus. Vom răspunde solicitării dvs. într-un termen rezonabil
de la primire. Pentru a vă proteja împotriva oricărei solicitări frauduloase de acces la datele dvs. cu
caracter personal, vă putem solicita informaţii suplimentare pentru a ne asigura că persoana care a
făcut solicitarea sunteţi dumneavoastră sau o persoană autorizată să acceseze datele dvs. personale.
De exemplu, este posibil să fie nevoie să vă verificăm identitatea înainte de a accesa datele dvs. cu
caracter personal. Accesul la datele cu caracter personal este permis în conformitate cu legile
aplicabile şi este supus oricăror derogări care se pot aplica în conformitate cu aceste legi.
Ne rezervăm dreptul de a transfera toate datele cu caracter personal care vă privesc în caz de fuziuni
sau achiziţionări de către terţi.
Anumite date sau toate datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi transferate sau stocate
pe servere situate în afara teritoriului canadian, în special în Uniunea Europeană. Legile privind
protecţia datelor din UE sau din alte ţări din afara UE pot fi diferite de cele în vigoare în Canada.
Prin urmare, datele dvs. pot fi supuse solicitării de acces de către guverne, instanţe sau forţe de ordine
ale acestor jurisdicții, în conformitate cu legile în vigoare.
Furnizându-ne datele dvs. personale, înţelegeţi şi acceptaţi în mod expres faptul că putem transfera
datele dvs. în afara Canadei sau jurisdicției acesteia. Dacă nu sunteţi de acord cu acest transfer, vă
invităm să nu ne furnizaţi datele dvs. personale.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidenţialitate în orice moment. Accesând
sau utilizând website-ul Furla sau furnizându-ne datele dvs. cu caracter personal în urma acestor
modificări, dvs., în calitate de utilizator, sunteţi de acord cu prezenta politică de confidenţialitate, aşa
cum a fost modificată. Vă invităm să consultaţi periodic textul politicii noastre de confidenţialitate
pentru a fi actualizat în mod constant cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm,
modul în care le folosim şi cu cine le împărtăşim.
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FILIALE FURLA CARE AU ADERAT LA PROGRAMUL MY FURLA
THE RIVER SRL
RO-RO SRL
FALCOMER S.R.L.
MARK G.C. SRL
VIOLA PIACENTINI & C. SAS
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LIFE STYLE SRL
LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO
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BABA' SRL
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ITALIA – MONZA – Via Italia, 37
ITALIA - PADOVA - Via Santa Lucia, 16
ITALIA – VENEȚIA – San Marco, 4833/4834
ITALIA - TREVISO - C.so del Popolo, 67
ITALIA - PORDENONE - C.so Vittorio
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ITALIA - ROMA - Galleria A. Sordi
ITALIA - ROMA - P.zza Buenos Aires, 11/12
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ITALIA - SAN MARINO – Via Basilicius, 6
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