Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Cine suntem
iSTYLE Retail SRL este o companie înregistrată in Romania responsabilă de revânzarea produselor în
magazinele sale de retail cât și online.

2. Date personale pe care le prelucrăm
iSTYLE Retail SRL este un operator de date cu caracter personal. Pentru campania Back-to-School
colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
•
•
•
•

Nume și prenume.
Instituția de învățământ unde clientul este student, profesor sau lector.
O copie scanată a carnetului de student sau a legitimației de profesor sau lector vizat la zi.
Adresa din cartea de identitate.

3. De ce avem nevoie de ele
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Implementare discount promoție Back-to-School de la Apple Distribution International
•
•

•

•

Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a valida comanda în sistemele Apple
și pentru eliberarea facturii de achiziție.
Instituția de învățământ unde clientul este student, profesor sau lector - avem nevoie de
aceste date pentru a valida instituția de învățământ ca fiind una acreditată de către Ministerul
Educației Naționale.
O copie scanată a carnetului de student sau a legitimației de profesor sau lector vizat la zi –
avem nevoie de aceste date pentru a valida faptul că clientul este înscris la studiile instituției
de învățământ acreditate sau că profesează acolo.
Adresa din cartea de identitate – avem nevoie de această informație pentru eliberarea facturii
de achiziție.

4. Ce facem cu ele
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei iSTYLE Retail SRL situată în
România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la iSTYLE pe teritoriul României.
Datele dvs personale pentru validarea promoției Back-to-School vor fi partajate cu Apcom, distribuitor
Apple din România și cu Apple Distribution International din Irlanda.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru comenzile din magazin, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele
financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi
păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât
scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
Pentru validarea comenzilor din promoția Back-to-School, odată comenzile validate și rebate-ul primit
datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din sistemele iSTYLE EU, APCOM și Apple.

6. Care sunt drepturile dvs?
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau
incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie
șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul
la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la
info@istyle.ro.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați
responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail info@istyle.ro. Responsabilul cu
protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

