Declarația de confidențialitate PPG pentru Europa
PPG este puternic angajat să vă protejeze dreptul la viața privată. Această declarație de confidențialitate
stabilește modul în care entitățile europene din cadrul grupului PPG Industries, Inc. (denumite în
continuare „PPG”, „noi” sau „nouă”) utilizează și vă protejează datele dvs. personale („Date personale”)
pe care ni le-ați furnizat prin utilizarea site-urilor sau a aplicațiilor noastre, prin intermediul rețelelor sociale
(colectiv denumite „site-uri”), prin telefon, în scris sau prin orice alte mijloace. Această declarație se va
aplica de fiecare dată când vă aflați sau datele dvs. personale sunt prelucrate de o entitate PPG stabilită
în Uniunea Europeană (UE), în Spațiul Economic European (SEE) sau în Elveția. Cu toate acestea,
pentru anumite produse și servicii, se pot aplica avizuri de confidențialitate specifice în locul acestei
declarații.
Citind această declarație de confidențialitate, veți afla despre temeiul în baza căruia vă prelucrăm datele
dvs. personale atunci când accesați site-urile noastre sau atunci când interacționați în orice alt mod cu
noi. Orice date personale pe care le furnizați vor fi tratate așa cum este prezentat mai jos.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal?
Entitatea PPG care furnizează site-ul pe care îl vizitați sau cu care interacționați este operatorul de date
și, prin urmare, poartă răspunderea pentru prelucrarea datelor personale pe care le furnizați în cursul
unei astfel de vizite sau interacțiuni.
Ce date personale colectăm?
Putem colecta următoarele informații atunci când vizitați site-urile noastre sau când interacționați cu noi:


Informații personale, cum ar fi numele, titlul postului și data nașterii;



Informații de contact, inclusiv adresa de domiciliu, birou și adresa de e-mail;



Domenii de interes;



Alte informații relevante pentru sondajele clienților / feedback;



Informații despre produsele, echipamentele și dispozitivele de la PPG sau concurenți utilizate de
dvs.;



Informații despre plăți, inclusiv numărul cardului de credit/debit sau alte informații financiare;



Informații despre cont, inclusiv numele de utilizator și parola criptată;



Informațiile colectate automat în timp ce vizitați site-urile noastre, inclusiv adresele IP, locațiile
generice, furnizorii de servicii, durata activității, tehnologiile și identificatorii dispozitivelor și
informațiile colectate prin cookieuri/pixeli de urmărire (consultați de asemenea secțiunea „Cum
folosim cookieurile și tehnologiile similare” de mai jos).

Toate datele pe care ni le furnizați, de exemplu, prin:


Achiziționarea, comandarea și plata produselor sau serviciilor noastre;



Completarea formularelor pe site-urile noastre;



Înscrierea la newsletter-urile noastre;



Participarea la promoțiile, ofertele, sondajele, jocurile cu întrebări și răspunsuri, chestionarele
și/sau concursurile noastre;
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Crearea unui cont de utilizator pe site-urile noastre;



Furnizarea de feedback sau a unei recenzii de produs;



Contactarea PPG pentru întrebări și comentarii.

Cum folosim cookie-urile și tehnologii similare
PPG utilizează fișiere cookie în browser, cookie-uri Flash, pixeli de urmărire, plugin-uri sociale/de rețea
și Google Analytics. Anumiți furnizori pot plasa și citi cookie-uri pe site-urile noastre pentru a ajuta PPG
să trimită mesaje de marketing pe site-urile noastre și pe alte site-uri online pe care le vizitați după ce
părăsiți site-urile noastre.


Cookie-urile în browser sunt mici fișiere cu informații pe care site le stochează pe computerul
unui utilizator/unei utilizatoare, pe un telefon inteligent sau pe un dispozitiv similar care poate fi
folosit pentru a stoca/memora preferințele utilizatorului, a salva date, a urmări activitatea online a
unui utilizator/utilizatoare sau vizitator/vizitatoare, data viitoare când vizitează site-urile noastre.
Cookie-urile pot fi, de asemenea, folosite pentru a personaliza experiențele utilizatorilor sau
vizitatorilor site-urilor noastre și pentru a colecta informații despre navigarea acestora pe site-uri.
PPG și terțe părți lucrăm cu cookie-uri în browser pentru activități de marketing orientat și analize
de site-uri web. Cookie-urile în browser sunt plasate pe site-urile PPG atât de către PPG, cât și de
terți. Informațiile pe care PPG le colectează și le împărtășesc nu conțin date personale (cum ar fi
nume de clienți sau consumatori, adrese, numere de telefon sau adrese de e-mail).



Cookie-urile flash sunt fișiere care stochează informații pe computer sau pe un dispozitiv de
prelucrare a datelor, similar cookie-urilor în browser. PPG le folosește pe anumite site-uri pentru
scopuri precum funcționalitatea hărților și animațiilor, dar PPG nu colectează date personale prin
acest proces.



Pixelii de monitorizare sunt fișiere de imagine mici care sunt incluse în rețeta de realizare a unei
pagini web (la fel ca orice altă cerere de conținut) sau conținute în e-mailuri. PPG utilizează pixeli
de monitorizare pentru a ajuta la gestionarea publicității online și a analizei traficului pe site-uri.
Aceste fișiere de imagine sunt furnizate de terțe părți pentru gestionarea anunțurilor externe,
monitorizarea marketingului pe motoarele de căutare , pentru marketingul afiliat și statistici. În toate
aceste cazuri, pixelii de urmărire sunt programați să colecteze adresa IP a computerului și anumite
alte informații limitate atunci când vă aflați pe site-urile noastre. PPG nu vă colectează numele,
adresa de e-mail sau numărul de telefon utilizând această tehnologie. De exemplu, în cazul
campaniilor publicitare online, pixelii de urmărire permit terților să recunoască un cookie în
browserul dvs., ceea ce ne permite să aflăm care reclame aduc utilizatori unici către site-urile PPG
de la alte locații de pe internet.



plugin-uri de media de socializare/rețea
o

AddThis: Site-urile noastre utilizează plugin-urile AddThis furnizate de Oracle America,
Inc. („Oracle”). Aceste plugin-uri vă permit să partajați conținut cu alți utilizatori, de exemplu
prin intermediul rețelelor/mediilor de socializare. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim
conținutul nostru și să îl facem mai interesant pentru utilizarea de către dvs. Prin intermediul
acestor plugin-uri, browserul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Oracle și,
după caz, cu serviciul de medii de socializare/de rețea selectat. Destinatarii sunt informați
că ați vizitat site-ul respectiv, împreună cu informații conexe, cum ar fi adresa IP, data și
ora solicitării, browser-ul, site-ul de origine a solicitării, volumul de date transmis și sistemul
de operare utilizat. Aceste informații sunt prelucrate pe serverele Oracle din S.U.A. Dacă
partajați conținut de pe site-urile noastre, de exemplu, prin intermediul rețelelor/mediilor de
socializare, vizitarea site-urilor noastre de către dvs. poate fi asociată cu profilul dvs. de
utilizator în respectiva rețea socială. Nu avem nicio influență sau informații suplimentare cu
privire la prelucrarea datelor dvs. Oracle stochează datele dvs. în profiluri de utilizatori și le
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folosește în scopuri de marketing, de cercetare de piață și/sau de design bazat pe cerere
a site-ului său. Chiar și în ceea ce privește utilizatorii care nu sunt conectați, o astfel de
analiză servește îndeosebi la furnizarea de publicitate la cerere și pentru a informa alți
utilizatori ai rețelei sociale respective despre activitățile care au loc pe site-urile noastre.
Puteți afla mai multe informații la adresa web http://www.addthis.com/privacy.
o



Furnizori de medii sociale/rețea: În general, cele de mai sus se aplică și altor plugin-uri de
medii de socializare/de rețea pe care le folosim pe site-urile noastre, furnizate direct de
furnizorii de medii de socializare/rețele, și anume Facebook, Instagram, Pinterest și Twitter.
Puteți identifica furnizorul respectiv cu numele și/sau sigla pe butonul plug-in. În funcție de
site-ul web al PPG, prin utilizarea acestor plugin-uri, puteți fie să partajați conținut, fie pur și
simplu să fiți redirecționat de pe site-ul nostru pe care îl vizitați pe pagina noastră de medii
de
socializare/rețea.
Puteți afla mai multe informații la adresa web
https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388,
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy, șau https://twitter.com/en/privacy.

Google Analytics: Site-urile noastre folosesc Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit
de Google LLC („Google”). Acesta include modul de operare „Universal Analytics” care permite
atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor ce au loc pe mai multe dispozitive unui cod de
utilizator/utilizatoare unic, pseudonimizat, și analizează astfel activitățile unui utilizator pe mai multe
dispozitive. Google Analytics utilizează fișiere cookie care permit analizarea modului în care utilizați
site-urile noastre. Informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre generate de cookie
sunt de obicei transferate pe un server Google din S.U.A. și stocate acolo. Cu toate acestea, am
activat anonimizarea IP pentru Google Analytics pe site-urile noastre pentru a asigura colectarea
anonimă de adrese IP (așa-numita mascare a adresei IP). Prin urmare, adresa dvs. de IP este
scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale
Acordului privind Spațiul Economic European înainte de acest transfer. Numai în cazuri
excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din S.U.A. și scurtată acolo.
Adresa IP transmisă de browser în contextul Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date
Google. Informații suplimentare privind condițiile de utilizare și protecția datelor sunt disponibile la
adresa
web
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
și
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
În numele nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea site-urilor noastre,
pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza servicii
suplimentare legate de utilizarea site-urilor noastre și a internetului. Utilizăm Google Analytics
pentru a analiza utilizarea site-urilor noastre și pentru a le îmbunătăți în mod regulat. Cu statisticile
adunate, suntem capabili să îmbunătățim conținutul nostru și să îl facem mai interesant pentru dvs.
ca utilizator. Transferurile datelor dvs. personale către S.U.A. vor avea loc în cadrul privind Scutul de
confidențialitate UE-SUA , pe baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene, pentru care Google este
certificată (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Datele trimise de noi care sunt
legate de cookie-uri, identificatorii utilizatorilor (de exemplu, ID-uri de utilizatori) sau identificatori
de publicitate vor fi stocate timp de 14 luni. O dată pe lună, datele care au ajuns la sfârșitul perioadei
de stocare sunt șterse automat.

Renunțarea la cookie-uri sau tehnologii similare
Aveți posibilitatea de a alege dacă anumite informații colectate pe site-urile web, inclusiv pe site-urile
PPG, sunt utilizate, de exemplu, pentru a personaliza publicitatea pe baza predicțiilor generate de vizitele
dvs. în timp și în funcție de diferite site-uri vizitate. Rețineți că refuzarea cookie-urilor vă poate afecta
experiența pe site-urile PPG.


Cookie-urile în browser: Aveți dreptul să vă opuneți la colectarea și stocarea datelor dvs.
personale, după cum este descris mai sus, prin ștergerea sau împiedicarea plasării cookie-urilor
de navigare. Puteți face acest lucru urmând instrucțiunile din secțiunea de ajutor a browserului dvs.
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Pentru anumite cookie-uri de navigare care vizează publicitate, puteți vizita Alianța Europeană
pentru Publicitatea Digitală Interactivă la adresa web http://www.youronlinechoices.com/, unde
puteți renunța la publicitatea comportamentală furnizată de companiile membre EDAA. De
asemenea, majoritatea browserelor pot fi setate să vă anunțe când este plasat un cookie în browser
pe un computer sau pe alt dispozitiv.


Cookie-uri flash: Aveți dreptul să vă opuneți la colectarea și stocarea datelor dvs. personale, după
cum este descris mai sus, prin ștergerea sau împiedicarea plasării cookie-urilor Flash. Puteți face
acest lucru gestionând setările Flash Player cu Adobe. Pentru a șterge sau a împiedica plasarea
cookie-urilor Flash, va trebui să vizitați site-ul de ajutor Adobe Flash Player la adresa web
http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/. Dați clic pe legătura web
pentru „Website Privacy Settings panel” (Panou Setări confidențialitate website) din partea stângă
a ecranului și urmați instrucțiunile pentru a solicita oprirea procesului de stocare pe computerul
dvs. a conținuturilor Flash ale terților.



Pixeli de monitorizare: Deoarece pixelii de monitorizare a traficului sunt incluși în conținutul
propriu-zis al unei pagini web sau sunt conținuți în e-mailuri, nu puteți să îi dezactivați sau să îi
refuzați. Cu toate acestea, în cazul în care aceștia sunt utilizați împreună cu fișierele cookie, pixelii
pot fi inactivați fie prin renunțarea la cookie-uri, fie prin modificarea setărilor cookie-urilor din
browser. În alte cazuri, cum ar fi în cazul e-mailurilor, pixelii de monitorizare nu sunt utilizați
împreună cu cookie-urile și dacă nu sunteți mulțumit de utilizarea pixelilor de monitorizare în acest
mod, atunci nu trebuie să utilizați site-urile respective sau să vă abonați pentru a primi e-mailuri.



Plugin-uri de medii de socializare/rețea: Aveți dreptul să vă opuneți la colectarea și stocarea
datelor dvs. personale, după cum este descris mai sus. Cu privire la AddThis, puteți face acest
lucru făcând clic pe butonul de dezactivare la adresa web http://www.addthis.com/privacy/opt-out.
În plus, puteți împiedica ca cookie-urile să fie stocate așa cum puteți face cu cookie-urile în browser
(vedeți mai sus). De asemenea, aveți dreptul de a contesta crearea de profiluri de utilizatori. Pentru
a vă exersa acest drept, trebuie să contactați direct AddThis sau furnizorul de medii de de
socializare/rețea. Informații suplimentare despre drepturile dvs. sunt disponibile la adresele web
http://www.addthis.com/privacy,
https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy, și
https://twitter.com/en/privacy.



Google Analytics: Aveți dreptul să vă opuneți la colectarea și stocarea datelor dvs. personale,
după cum este descris mai sus, prin împiedicarea plasării cookie-urilor de navigare, așa cum puteți
proceda cu alte cookie-uri de browser (vedeți mai sus). Mai mult decât atât, puteți preveni colectarea
datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului și prelucrarea acestor date
de către Google, instalând un add-on de browser care poate fi descărcat de la adresa web
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dezactivarea fișierelor cookie va împiedica
viitoarea colectare a datelor personale atunci când se vizitează site-urile noastre. Dacă doriți să
împiedicați colectarea datelor pe mai multe dispozitive prin intermediul serviciului Universal
Analytics, trebuie să dezactivațipe toate dispozitivele pe care le utilizați.

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?
Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri (temeiurile juridice pentru
prelucrarea noastră de date sunt evidențiate cu caractere îngroșate):


Pentru a ne urmări interesele legitime care includ, printre altele:
o

Furnizarea de servicii pentru clienți;

o

Preluarea și prelucrarea reclamațiilor dvs.;
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o

Înțelegerea nevoilor dvs. și furnizarea unui serviciu mai bun, înțelegându-vă mai bine în
calitate de client al nostru;

o

Îmbunătățirea conținutului, a administrării generale și personalizarea site-urilor noastre, de
exemplu, prin personalizarea experienței utilizatorilor, prin măsurarea eficienței
comunicărilor și a performanțelor site-urilor și prin optimizarea performanțelor site-urilor
noastre;

o

Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre;

o

Furnizarea de oferte, produse, mostre, invitații la evenimente și cursuri de formare și alte
informații de publicitate pe care avem motive să le considerăm interesante pentru dvs. pe
baza cererilor anterioare sau pe baza unor produse similare pe care le-ați cumpărat sau leați exprimat anterior;

o

Compilarea de informații despre piață;

o

Instalarea și administrarea conturilor de utilizator pe site-urile noastre;

o

Activarea software-ului PPG pe care doriți să îl achiziționați; și

o

Depanarea problemelor de software, a problemelor de securitate și de operare;



În cazul în care ne-ați dat acordul dvs., de exemplu, să vă contactăm periodic prin e-mail cu privire
la promoții, produse sau servicii noi sau evenimente sau să vă furnizăm alte informații publicitare;



Pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contractul dintre dvs. și noi în legătură cu
produsele sau serviciile noastre, și anume să răspundem la întrebările dvs. și să vă îndeplinim
cererile sau comenzile, plățile, să gestionăm și prelucrăm sondaje, jocuri cu întrebări și răspunsuri,
anchete și/sau concursuri;



Pentru a ne conforma obligațiilor legale care includ, printre altele:
o

Menținerea evidențelor noastre de afaceri;

o

Prevenirea fraudei; și

o

Respectarea cerințelor autorităților publice.

În cazul în care vă solicităm datele dvs. cu caracter personal datorită cerințelor legale sau contractuale,
vom indica ce informații sunt voluntare. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți anumite informații în mod
voluntar, este posibil să nu vă putem furniza produsele sau serviciile respective sau să răspundem
solicitărilor dvs. pentru care avem nevoie de aceste informații.
Cât timp stocăm datele cu caracter personal?
Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de PPG numai atât timp cât este necesar: (i) pentru
îndeplinirea scopului (scopurilor) pentru care au fost colectate; (ii) să fie stocate în conformitate cu
cerințele legii, și/sau (iii) să ne permită să răspundem la orice problemă care ar putea apărea ulterior (caz
în care vă vom furniza toate informațiile cerute de lege).
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Putem transfera datele dvs. personale către terțe părți după cum urmează:


Entitățile din grupul PPG pot fi destinatarii datelor dvs. personale, astfel încât să putem beneficia
de structura noastră corporativă pentru a vă facilita servicii mai rapide și mai eficiente prin
partajarea în sistemele informatice de grup, administrarea financiară centralizată sau îndeplinirea
oricăror alte sarcini administrative și servicii pentru clienți.

Pag. 5 din 7

Declarația de confidențialitate PPG pentru Europa



Operatorii și furnizorii de servicii care sunt uneori însărcinați de grupul PPG să ne asiste cu
serviciile lor și care pot, în cursul angajării lor către noi, să primească sau să aibă în orice alt mod
acces la datele dvs. personale. Acești operatori și furnizori de servicii includ: (i) agenții de presă,
design, tipărire, promovare și agenții de evenimente, pentru a desfășura activități promoționale și
de marketing sau a realiza comunicări în numele PPG; (ii) societăți de cercetare și analiză de piață,
pentru a obține informații de piață; (iii) furnizori de servicii IT și alți furnizori tehnici, pentru a obține
servicii de găzduire, stocare sau recuperare în cazul în care sistemele informatice ale PPG au fost
deteriorate, distruse sau inaccesibile; (iv) entități de transport și furnizori de servicii logistice (de
exemplu, curierat, servicii poștale), pentru a vă livra produse și alte materiale în numele PPG; (v)
furnizori de servicii de procesare a plăților; și (vi) agenți de servicii pentru clienți, care vă oferă
servicii la locația în care ați efectuat comanda online.



În cazul unei solicitări legale, suntem, de asemenea, îndreptățiți să vă dezvăluim datele personale
și alte informații relevante către terțe părți, dacă suntem solicitați pentru aceasta prin lege sau dacă
această dezvăluire de date este necesară pentru: (i) efectuarea de investigații privind posibile
încălcări ale legii; (ii) identificarea, contactarea sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva unei
persoane care poate încălca un acord pe care îl are cu PPG; sau (iii) evitarea oricărui prejudiciu
fizic iminent unei persoane sau protejarea drepturilor, siguranței sau a proprietății grupului PPG.
De asemenea, putem dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți relevante (de exemplu,
anchetatori, consilieri juridici externi, organe de drept) pentru a investiga, a răspunde și/sau pentru
a preveni încălcarea securității/violarea datelor sau pentru a coopera cu autoritățile
guvernamentale sau cu autoritățile de aplicare a legii în conformitate cu cerințele legii, în temeiul
oricăror alte aspecte juridice.



În cadrul tranzacțiilor corporative, PPG poate să împărtășească datele dvs. personale și alte
informații cu o terță parte (și avocații săi, contabilii și alte părți relevante) în eventualitatea în care
PPG fuzionează, achiziționează, este achiziționată sau devine o entitate legal afiliată cu o astfel
de terță parte sau o astfel de tranzacție ar putea propusă în viitorul apropiat.

Cu excepția celor descrise mai sus, datele dvs. personale nu sunt transferate către nicio persoană sau
entitate. În cazul în care transferăm datele dvs. personale către terțe părți (așa cum este descris mai
sus), ne asigurăm întotdeauna că toate convențiile contractuale necesare vor fi convenite între noi și terțe
părți. Acestea pot include obligația contractuală a acestora de a acționa numai conform instrucțiunilor
noastre, de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru protecția datelor dvs. personale și de a nu le folosi
în scopuri proprii.
Transferuri internaționale de date cu caracter personal
În general, folosim datele dvs. personale în țara dvs. sau în alt stat membru al Uniunii Europene. Cu toate
acestea, în calitate de companie internațională, PPG poate transfera datele dvs. personale în întreaga
organizație globală a PPG sau poate angaja furnizori de servicii terți cu sediul în țări din afara Uniunii
Europene. Unele dintre aceste țări nu pot asigura un nivel adecvat de protecție în ceea ce privește
prelucrarea datelor dvs. personale. În astfel de cazuri, nu vă transferăm datele personale decât dacă am
furnizat garanții adecvate, cum ar fi acordurile de prelucrare a datelor, pe baza clauzelor standard de
protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană (pe care PPG le-a implementat pentru transferurile
către entitățile grupului din SUA, de exemplu). Puteți solicita o copie a oricăror astfel de garanții în ceea
ce privește prelucrarea datelor dvs. personale, contactând-ne așa cum se indică în secțiunea „Cum să
ne contactați” de mai jos.
Modul în care protejăm datele personale
PPG ia măsurile adecvate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii,
alterării sau dezvăluirii neautorizate sau a accesului neautorizat, utilizând o serie de garanții fizice,
operaționale și tehnologice. Când datele dvs. personale nu mai sunt necesare (așa cum este descris în
această declarație de confidențialitate), acestea sunt distruse, anonimizate sau eliminate în alt mod,
folosind metode sigure.
Pag. 6 din 7

Declarația de confidențialitate PPG pentru Europa

Drepturile dvs.
Aveți următoarele drepturi:


Dreptul de acces: Ne puteți solicita să vă furnizăm o confirmare cu privire la prelucrarea datelor
dvs. personale și, dacă este cazul, puteți obțineți de la noi accesul la datele dvs. personale și
informații despre modul în care prelucrăm datele dvs.



Dreptul de rectificare a datelor personale: Ne puteți solicita să corectăm date dvs. personale
inexacte sau să completăm date incomplete.



Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): În anumite circumstanțe, puteți obține de la noi
ștergerea datelor dvs. personale.



Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite circumstanțe, puteți obține de la noi o
restricționare a modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.



Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează
pe acordul dvs. sau pe un contract între dvs. și noi, ne puteți solicita să vă returnăm datele
personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi
citit de mașină și aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator de date fără a fi împiedicat
de către noi, sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să solicitați să trimitem noi datele
dvs. către un alt operator, în măsura în care vă putem oferi acest serviciu.



Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale: Puteți contesta prelucrarea datelor dvs.
personale (i) în scopuri de marketing direct, în orice moment; sau (ii), din motive legate de situația
dvs. particulară, atunci când îndeplinim o sarcină de interes public sau ne urmărim interesele
legitime sau cele ale unei terțe părți.

În cazul în care ne-ați dat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage
consimțământul în orice moment și fără costuri, cu efect pentru viitor. În caz contrar, vom opri
prelucrarea respectivă a datelor dvs. personale pe baza acestui consimțământ. Cu toate acestea, acest
lucru ne poate împiedica, de exemplu, să vă furnizăm anumite servicii pentru care am prelucrat datele
dvs. personale.
Dacă doriți să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de
contact furnizate în secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.
În orice caz și în orice moment, puteți depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.
Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări legate de această declarație de confidențialitate sau de modul în care prelucrăm datele
dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa de email dp-eu@ppg.com, sau să ne scrieți utilizând informațiile de contact furnizate pentru entitatea
europeană PPG relevantă pe site-ul său web sau în orice comunicare pe care ați primit-o.
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