DECLARAŢIE DE CONFIDENȚIALITATE
Informaţii referitoare la prelucrarea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopul înregistrării şi soluţionării solicitării dumneavoastră de către noi M&M Autoservice
Plus SRL, Str. Nicolae Banescu, nr. 8,Craiova, Dolj în calitate de operatori, după cum urmează:
Prelucrarea datelor se realizează în baza Art. 6 (1) (b) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR).
În calitate de operatori, noi prelucrăm datele dvs. personale după cum urmează:
Datedatele obligatorii sunt marcate cu *

Scop(uri)

1. Identificare & detalii de contact
(Nume*, adresă de email *; nr. de telefon, adresă poştală (* dacă este cazul)

Contactare și soluţionarea
solicitării
Dez- / abonare newsletter
(buletin informativ)

2. Detalii despre modelul de interes*

Soluţionarea solicitării

3. Datele reale ale vehiculului *, VIN *, Data primei înmatriculări, Număr de înmatriculare / plăcuță de înmatriculare,
citirea contorului de parcurs, data / ora de predare a vehiculului, data / ora de ridicare, tipul de serviciu *, Maşină de
curtoazie

Soluţionarea solicitării de
service

64 Tip de solicitare

Soluţionarea cererii de
contactare

Datele marcate cu * listate mai sus sunt obligatorii și reprezintă o cerință contractuală. Prin urmare, sunteți obligat să furnizați datele respective.
În cazul în care nu furnizați datele, nu vă putem îndeplini solicitarea.
Datele menționate mai sus vor fi păstrate timp de trei ani după terminarea relației contractuale.
Destinatari

Împărtășim datele dvs. personale în următoarele scopuri listate cu următorii destinatari:
Date

Scop(uri)

Identificare și detalii de contact (*)
Soluţionarea
solicitării
(Nume*, adresă email*; nr. telefon, adresă poştală (*dacă este cazul),
*
*
Detalii despre modelul de interes , Partenerul Opel selectat , Interes
pentru servicii Leasing / Finanțare (*dacă este cazul), Datele reale ale
vehiculului *, VIN *, Data primei înmatriculări, Număr de înmatriculare /
plăcuță de înmatriculare, citirea contorului de parcurs, data / ora de
predare a vehiculului, data / ora de ridicare, tipul de serviciu *, Maşină
de curtoazie, Tip de solicitare

Destinatar(i)
M&M Autoservice Plus SRL, Str. Nicolae Banescu, nr.
8,Craiova, Dolj

Pentru informații suplimentare despre confidențialitate, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate și cookie-uri.

