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C&A și afiliații săi, care fac parte din activitatea de comerț cu amănuntul a COFRA Group, cu sediul
în Zug, Elveția (în continuare: ‘C&A’, ”noi”, ”nouă”) colectează și prelucrează date personale legate
de subiecți de date (persoane fizice) care sunt clienți sau vizitatori ai C&A (online / offline), sau terți,
cum ar fi parteneri contractuali sau furnizori și angajații lor și persoane care intenționează să lucreze,
lucrează sau au lucrat în cadrul C&A și, în măsura în care este necesar, membrii lor de familie, direct
în calitate de angajat, muncitor temporar sau pe bază de liber profesionist (în continuare: eu, tu).
C&A vă respectă confidențialitatea. Din acest motiv, C&A a implementat un standard ridicat de
protecție a datelor, ce respectă legislația aplicabilă. C&A colectează, stochează, prelucrează și
transferă datele personale pe o bază legală suficientă. Prelucrăm și transferăm datele personale pe
baza unui interes legitim care a fost demonstrat în mod credibil iar prelucrarea și transferul sunt
permise după luarea în considerare a tuturor intereselor. Vă utilizăm datele doar în modul în care vă
așteptați în mod rezonabil și nu într-un mod pe care l-ați putea considera supărător sau care v-ar
putea dăuna.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că prelucrarea categoriilor de date în scopurile menționate mai sus
se bazează pe unul din scopurile menționate (în funcție de categoria specifică de date și sub-scop)
și nu pe toate bazele legale simultan.
Prin această Declarație de Confidențialitate, C&A dorește să vă informeze cu privire la prelucrarea
datelor de către C&A. C&A vă îndeamnă să citiți această declarație și să vă familiarizați cu conținutul
acesteia.
În anumite cazuri (de ex., Scopuri centrale de marketing, C&A online) unul din afiliații C&A este
inspectorul responsabil pentru C&A Europa. Veți găsi aceste informații în notificarea respectivă de
confidențialitate. Orice Politică de Confidențialitate specială are o deosebită importanță.

1 Operator responsabil
Detaliile de contact ale operatorului și persoanei însărcinate cu protecția datelor sunt:
C&A Moda Retail SRL
Adresa: str.Bilciuresti NR.9A; Bucuresti, sector 1, cod postal 014012,ROMANIA

Telefon / e-mail: +402138087251004, mariana.ene@canda.com
Persoana însărcinată cu protecția datelor poate fi contactată la adresa menționată mai sus sau
la: dataprotectionro@canda.com

2

Cadru de prelucrare a datelor

C&A poate prelucra următoarele categorii de date în funcție de relația dvs. cu entitatea C&A.


Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă în cadrul C&A, veți găsi informațiile cu privire la
prelucrarea datelor în Anexa Solicitant.



Dacă sunteți angajat sau angajat temporar în cadrul C&A (închiriere de personal), veți găsi
informațiile cu privire la prelucrarea datelor în Anexa Angajat
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Dacă sunteți lucrător extern (liber profesionist), vă rugăm să urmați instrucțiunile din Anexa
Liber profesionist



Dacă sunteți pensionar, vă furnizăm informații în Anexa Pensionar



Dacă sunteți client al C&A vă rugăm să urmați instrucțiunile din Anexa Client



Dacă sunteți un terț ce deține relații cu C&A vă rugăm să urmați instrucțiunile din Anexa
Partener

Drepturile dvs.

În măsura în care sunteți subiect de date (persoană fizică), aveți dreptul la informare față de C&A,
conform Art. 15 GDPR, dreptul la corecție pe baza Art. 16 GDPR, dreptul la ștergere pe baza Art. 17
GDPR și dreptul la restricționarea prelucrării pe baza Art. 18 GDPR. Mai mult, pe baza Art. 20 GDPR,
aveți dreptul la portabilitatea datelor (acces la date în format mecanolizibil) pentru datele care sunt
stocate pe baza legală a aprobării sau contract. Suplimentar, există posibilitatea de a contacta
autoritatea reglementatoare responsabilă pentru C&A. Detaliile de contact ale autorității
responsabile pentru entitatea C&A numită mai sus ca operator responsabil sunt:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
+40.318.059.211
anspdcp@dataprotection.ro

Aveți dreptul de a obiecta pe baza Art. 21 GDPR și vă puteți retrage aprobarea acordată în orice
moment. Acest lucru se aplică și aprobărilor deja acordate înainte de intrarea în vigoare a GDPR.
Revocarea aprobării nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale înainte de revocare.
În măsura în care datele dvs. sunt prelucrate pe baza legală a interesului legitim, așa cum este
stabilit mai sus, veți avea dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs. particulară, în
orice moment al prelucrării datelor. Aveți dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor
personale în scopuri de marketing, fără a oferi motive. În măsura în care se aplică alte scopuri,
nu vom mai continua să vă prelucrăm datele personale pe această bază legală, cu excepția
cazului în care demonstrăm motive legale obligatorii ce vă depășesc interesele, drepturile și
libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale. Stocarea sau
prelucrarea pe alte baze legale vor rămâne neafectate de obiecția dvs.
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