Politica de confidentialitate
Autosiloport S.r.l. cu sediul în Calata Ponte Mille - 16126 Genova, e-mail: info@autosiloport.com;
tel: +39 010-2758482 (în continuare Autosiloport), în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 Regulamentul general privind protecția datelor ("RGPD"), recunoaște importanța protecției
datelor cu caracter personal și consideră protecția acestuia unul dintre obiectivele principale ale
activității sale.
Înainte de comunicarea datelor personale, Autosiloport vă invită să citiți cu atenție această politică
de confidențialitate ("Politica de confidențialitate"), deoarece conține informații importante
privind protecția datelor personale și măsurile de securitate adoptate pentru a asigura
confidențialitatea în deplină conformitate cu RGPD. În plus, această politică de confidențialitate:
este destinat numai site-ului http://www.autosiloport.com ("site-ul"), în timp ce acesta nu se
aplică altor site-uri care pot fi consultate prin intermediul unor link-uri externe;
trebuie să fie considerată drept informație furnizată în temeiul art. 13 și art. 14 din RGPD pentru
cei care interacționează cu Website-ul și / sau care fac rezervări prin e-mail, telefon și agenție;
respectă Recomandarea nr. 2/2001 privind cerințele minime privind colectarea datelor online în
Uniunea Europeană, adoptată la 17 mai 2001 de către Grupul de lucru pentru articolul 29.
Autosiloport vă informează că prelucrarea datelor dvs. personale se va baza pe principiile
legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului și conservării, minimizării datelor,
exactității, integrității și confidențialității. Prin urmare, datele dvs. personale vor fi prelucrate în
conformitate cu dispozițiile legislative ale RGPD și cu obligațiile de confidențialitate prevăzute în
acestea.
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Iată mai jos indicele acestei Politici de confidențialitate, astfel încât să puteți găsi cu ușurință
informații privind prelucrarea datelor dvs. personale.
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1. PROPRIETAR
Controlorul de date este Autosiloport definit mai sus. Pentru orice informații referitoare la
prelucrarea datelor personale ale Autosiloport, inclusiv lista de procesatori de date, puteți
contacta Autosiloport la adresa info@autosiloport.com.
2. DATE PERSONALE CARE FAC OBIECTUL TRATAMENTULUI

"Date personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă, cu referire specială la un identificator, cum ar fi numele, prenumele, numărul
plăcuței de înmatriculare, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare,
identificatorul online.
Datele personale colectate sunt următoarele:
a. Date de navigație
Sistemele computerizate ale site-ului colectează date personale a căror transmitere este implicită
în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a
fi asociate cu dvs., însă prin însăși natura sa, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de
terțe părți, pot permite identificarea. Printre acestea se numără adresele IP sau denumirile de
domenii ale dispozitivelor utilizate pentru conectarea la site, adresele URI (Uniform Resource
Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către
server , mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de
server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT.
Aceste date sunt utilizate pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea siteului și pentru a verifica funcționarea sa corectă; pentru a permite - dat fiind arhitectura sistemelor
folosite - furnizarea corectă a diferitelor caracteristici pe care le-ați solicitat, din motive de
securitate și pentru a vă asigura responsabilitatea în cazul unor infracțiuni computerizate ipotetice
împotriva Website-ului sau a terților.
b. Datele furnizate în mod voluntar
Prin Webite, prin completarea formularului "Rezervări" sau prin trimiterea unui e-mail la adresa
indicată, puteți furniza în mod voluntar date personale cum ar fi numele, prenumele, orașul, țara,
telefonul și e-mailul, și modelul vehiculului dvs., data sosirii și plecării și compania de croazieră,
toate datele necesare pentru a rezerva un loc de parcare. În plus, rezervarea și, prin urmare,
colectarea datelor dvs. personale, indicate mai sus, pot avea loc și prin contact telefonic sau prin
agenția dvs. de turism. De asemenea, puteți contacta Autosiloport pentru a solicita informații.
Autosiloport va prelua aceste date în conformitate cu RGPD, presupunând că acestea vă sunt
adresate dvs. sau terților care l-au autorizat în mod expres să le furnizeze pe baza unui temei
juridic adecvat care să justifice procesarea datelor în cauză. În ceea ce privește aceste ipoteze,
acționează ca un controlor de date independent, asumându-și toate obligațiile și responsabilitățile
legale. În acest sens, se acordă cea mai mare despăgubire în ceea ce privește orice litigiu,
revendicare, cerere de despăgubire pentru prejudiciu cauzat de tratament etc. care ar trebui să
ajungă la Autosiloport de la terțe părți ale căror date personale au fost prelucrate prin utilizarea
site-ului care încalcă din RGPD. Dacă sunteți sub 18 ani, nu ne puteți da date personale și nu vă
puteți rezerva și, în orice caz, nu ne asumăm răspunderea pentru declarațiile false pe care le
furnizați. Dacă constatăm existența unor declarații false, vom proceda la anularea imediată a
oricăror date personale dobândite.
c. Datele colectate de Autosiloport
La sosirea dvs. la parcarea Autosiloport, personalul autorizat să proceseze datele cu caracter
personal va face fotografii ale vehiculului dvs. pentru a garanta integritatea pe tot parcursul

șederii dvs. în parcare. Prin urmare, dacă descoperiți că vehiculul dvs. este deteriorat la întoarcere,
puteți contacta Autosiloport pentru asistență și, dacă este cazul, puteți fi compensat.
d. Cookie-uri și tehnologii conexe
Autosiloport colectează datele personale prin cookie-uri. Mai multe informații despre utilizarea
modulelor cookie și a tehnologiilor similare sunt disponibile aici.
3. SCOPUL, BAZA JURIDICĂ ȘI NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A TRATAMENTULUI
Datele personale pe care le furnizați prin intermediul site-ului sau prin contact telefonic, prin
Agenție sau care vor fi colectate de către Autosiloport vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
a) scopuri legate de executarea serviciului de rezervare, de a răspunde cererilor de informații și de
asistență pentru clienți;
b) scopuri de cercetare / analiză statistică pe date agregate sau anonime, fără posibilitatea de a
identifica utilizatorul, care să vizeze măsurarea funcționării site-ului, măsurarea traficului și
evaluarea gradului de utilizare și interes;
c) scopuri legate de îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă Autosiloport;
d) scopurile necesare pentru a constata, exercita sau apăra un drept în procedurile judiciare sau
ori de câte ori autoritățile judiciare își exercită funcțiile jurisdicționale;
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate la litera a)
este furnizarea unui serviciu care nu necesită consimțământul în temeiul RGPD, deoarece se
bazează pe necesitatea executării unui contract și / sau a măsurilor precontractuale . Scopul
menționat la litera (b) nu implică prelucrarea datelor cu caracter personal, scopul menționat la
litera (c) se referă la respectarea unei obligații legale, scopul menționat la litera (d) reprezintă o
prelucrare legitimă a datelor cu caracter personal în temeiul RGPD.
Furnizarea și colectarea datelor dvs. personale în scopurile enumerate mai sus este opțională, dar
nerealizarea acestora va face imposibilă cererea dvs. de rezervare și / sau asistență și / sau
informații.
4. TARGET
Datele dvs. personale pot fi partajate, în scopurile specificate la punctul 3, cu:
A. subiectele necesare pentru furnizarea serviciilor oferite de Website, incluzând dar fără a se
limita la întreținerea site-ului online, care de obicei acționează ca responsabil pentru procesarea
Autosiloport;
b. persoanele autorizate de Autosiloport să prelucreze datele personale că s-au angajat să
păstreze confidențialitatea sau să aibă o obligație legală adecvată de confidențialitate; (de
exemplu angajații și colaboratorii Autosiloport);
c. companii sau alți profesioniști la care ne adresăm pentru servicii profesionale și tehnice care de
obicei acționează ca controlori de date sau controlori autonomi (a căror listă actualizată este
disponibilă la Autosiloport).

d. tribunale în îndeplinirea îndatoririlor lor la cererea RGPD.
5. TRANSFERURI
Datele dvs. personale nu vor fi transferate către Destinatari care ar putea fi găsiți în afara Spațiului
Economic European. În orice caz, se înțelege că proprietarul, dacă este necesar, va avea dreptul de
a muta datele chiar și în țări din afara UE. În acest caz, controlorul de date asigură de acum înainte
că transferul de date către țările terțe va avea loc în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,
în mod alternativ cu privire la o decizie de adecvare sau după stipularea clauzelor contractuale
standard prevăzute de Comisia Europeană .
6. STOCAREA DATELOR
Autosiloport vă va prelucra datele dvs. personale pentru perioada strict necesară pentru a atinge
scopurile indicate la punctul 3. Prin urmare, Autosiloport va procesa datele personale furnizate și
colectate până la părăsirea parcării. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Autosiloport vă va
prelucra datele dvs. personale până la timpul permis de legislația italiană pentru a-și proteja
interesele. Mai multe informații despre perioada de păstrare a datelor personale și criteriile
utilizate pentru stabilirea acestei perioade pot fi solicitate prin scrierea către Autosiloport.
7. DREPTURI
În calitate de parte interesată, aveți dreptul să solicitați accesul la datele cu caracter personal și să
le corectați sau să le ștergeți sau să limitați procesarea care le privește sau obiecteze procesării
(articolele 15 și următoarele din RGPD).
Solicitările trebuie transmise controlorului de date pentru prelucrarea datelor personale,
Autosiloport S.r.l. cu sediul în Calata Ponte Mille - 16126 Genova, e-mail: info@autosiloport.com;
telefon: +39 010-2758482.
În plus, are în orice caz dreptul de a depune o plângere la autoritatea de control competentă
(Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal) prevăzută la art. 77 din regulament, sau
să ia locurile juridice corespunzătoare (articolul 79 din regulament).
8. MODIFICĂRI
Această politică de confidențialitate a intrat în vigoare din martie 2019. Autosiloport își rezervă
dreptul de a modifica sau pur și simplu actualiza conținutul, parțial sau integral, și din cauza
modificărilor aduse RGPD. Autosiloport vă invită, așadar, să vizitați în mod regulat această secțiune
pentru a cunoaște cea mai recentă și actualizată versiune a Politicii de confidențialitate, astfel
încât aceasta să fie întotdeauna actualizată cu privire la datele colectate și la utilizarea de către
Autosiloport a acesteia.

