Declarație de Confidențialitate pentru Furnizori
Prezenta declarație vă oferă informații privind modul în care Grupul Mondi, în special
entitatea aparținând Grupului Mondi cu care sunteți în contact („noi“) va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal.
1. Scopuri pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (după cum se prevede la punctul 2
de mai jos) pentru următoarele scopuri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

colaborare în cadrul lanțului de aprovizionare;
aprovizionare strategică;
achiziții;
gestionare a ciclului de viață al contractului;
analiză a cheltuielilor;
management al furnizorilor;
management financiar al lanțului de aprovizionare;
management al facturării;
stabilire a prețurilor în mod dinamic;
plăți; și
descoperire a furnizorilor.

Colectăm aceste date fie de la dumneavoastră, în mod direct, de la partenerii noștri din
domeniul distribuției, fie de la angajatorul dumneavoastră.
Furnizarea datelor cu caracter personal se realizează în mod voluntar. Totuși, în cazul în
care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, este posibil să nu putem
desfășura procesele comerciale relevante, inclusiv procesele de vânzare și distribuție.
2. Categorii de date prelucrate și baza legală pentru prelucrare
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (i) pe baza interesului nostru legitim
principal (conform Articolului 6(1)(f) al RGPD), reprezentat de atingerea scopurilor prevăzute
la punctul 1 de mai sus; sau (ii) pe baza necesității privind îndeplinirea unei obligații
contractuale sau pentru a lua măsuri, la solicitarea dumneavoastră, anterior încheierii unui
contract (Articolul 6(1)(b) al RGPD) sau (iii) pe baza necesității privind conformarea cu
obligații legale care ne vizează (Articolul 6(1)(c) al RGPD).
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
a) Date de bază
 Nume
 Titlu academic
 Formulă de adresare/sex
 Denumire societate
 Adresă
 Număr de telefon













Adresă de e-mail
Alte detalii de contact ale furnizorului
Raport de evaluare corporativă
Numele persoanei de contact din partea furnizorului
Funcția și rolul în cadrul unei echipe de proiect
Departament
Limbă
Detalii de contact legate de muncă
Roluri de partener ale furnizorilor necesare pentru facturare și comenzi
Număr de identificare emis de guvern
Informații privind utilizarea oricăror servicii online furnizate de oricare din
societățile din Grupul Mondi, inclusiv adresă IP, date de autentificare (de
exemplu, nume de utilizator și parolă), URL-uri vizitate, ora și data utilizării unui
serviciu online sau a unei anumite caracteristici a acestuia, denumire și versiune
utilizată a software-ului clientului, date privind localizarea și pagina web (URL)
vizitată anterior accesării serviciului online

b) Informații contabile și referitoare la plăți
 Număr de TVA
 Cod fiscal
 Cod de țară
 Cod bancar
 Cont bancar
 Numele titularului de cont
 Cod cont
 Categorie bancară
 Detalii referință
 Cod SWIFT
 IBAN
 Denumire și adresă a băncii
 Documente de confirmare anexate
 Termeni de plată
 Corespondență contabilă
c) Clasificare furnizori
 Portofoliu furnizor
 Categorii de produse
 Categorie de produse principale
 Categorii de produse adiționale
 Categorie de furnizori
d) Calificare furnizori
e) Informații privind bunurile și/sau serviciile oferite de furnizor
 cantitatea și calitatea bunurilor și/sau serviciilor oferite
 alți termeni comerciali ai ofertei
f) Informații contractuale
 termeni comerciali ai contractului
 termeni juridici ai contractului
 orice altă documentație contractuală
 informații privind executarea contractului și cazuri de neexecutare

3. Transferul datelor cu caracter personal
În scopurile prevăzute mai sus, vom transfera unele din datele dumneavoastră cu caracter
personal către următorii beneficiari:




furnizori de servicii IT cu care colaborăm;
entități din cadrul grupului Mondi; și
partenerii noștri de distribuție și afaceri, în cazul în care aceștia sunt implicați în
livrarea produselor/servicilor.

Unii dintre beneficiarii la care se face referire mai sus sunt localizați sau prelucrează date cu
caracter personal în afara țării dumneavoastră. Nivelul de protecție a datelor într -o altă țară
poate să nu fie echivalent cu acela din țara dumneavoastră. Prin urmare, luăm măsuri pentru
a ne asigura că toți beneficiarii oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Aceasta se
realizează, de exemplu, prin încheierea unor acorduri adecvate privind transferul datelor, pe
baza Clauzelor Contractuale Standard (2010/87/CE și/sau 2004/915/CE). Aceste acorduri
sunt accesibile la cerere, la adresa contact.procurement@mondigroup.com
4. Perioade de reținere
Vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata pe care, în mod
rezonabil, o considerăm necesară pentru atingerea obiectivelor prevăzute la punctul 1 de
mai sus și care este permisă în baza legislației aplicabile. În orice caz, vom reține datele
dumneavoastră pe durata cât există obligații statutare privind reținerea sau potențiale
pretenții juridice care încă nu au fost prescrise.
5. Drepturile care vă revin în privința datelor dumneavoastră cu caracter personal
În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți, printre altele, următoarele drepturi (conform
condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă): (i) de a verifica dacă și ce fel de date cu
caracter personal deținem despre dumneavoastră și de a solicita o copie a respectivelor
date; (ii) de a solicita corectarea, suplimentarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu
caracter personal care sunt incorecte sau care sunt prelucrate fără respectarea cerințelor
aplicabile; și (iii) de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal; (iv) în anumite situații, de a ridica obiecțiuni, din motive legitime, în privința
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; (v) de a solicita portabilitatea datelor;
(vi) de a cunoaște identitatea terțelor părți către care sunt transferate datele dumneavoastră
cu caracter personal; și (vii) de a înainta o plângere către autoritatea competentă.
6. Detaliile noastre de contact
a) Persoana dumneavoastră de contact din cadrul Mondi sau
contact.procurement@mondigroup.com;
b) În plus, găsiți detaliile de contact ale fiecărei entități aici:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
c) Ca alternativă, vă rugăm să utilizați „formularul de contact”.
Ultima actualizare la data de 27 noiembrie 2018.

