
 
RESTRICTED 

Declaratie de confidentialitate 

 

Bayer Crop Science Schweitz AG, Elvetia (in continuare “noi”, “nostru” sau “al nostru”) in calitatea sa de 
operator de date cu caracter personal, doreste sa va ofere informatii despre prelucrarea datelor dvs. cu 
caracter personal. 

Scopul prelucrarii si categoriile de date personale prelucrate 

Vom prelucra urmatoarele tipuri de date in urmatorul/urmatoarele scop(scopuri): 

Cercetare de marketing - chestionar realizat prin intermediul telefonului cu clienții 

 
Am dori să ne îmbunătățim serviciile și produsele și să obținem feedback despre experiența dvs. recentă 
in legatura cu semințele de porumb DEKALB și erbicidele de porumb BAYER. Din acest motiv, efectuăm 
chestionare către clienți prin telefon pentru a întreba satisfacția cu produsul și serviciile noastre. 

Administrarea participarii la chestionare 

 
Pentru a putea primi feedback-ul dvs. prin telefon și pentru a efectua chestionarul, trebuie să 
prelucrăm următoarele date personale de la dvs.: 

• Informații de contact (de exemplu: e-mail, număr de telefon, numele companiei sau alte 
informații de contact) 

Evaluarea chestionarelor 

          Pentru a evalua rezultatele chestionarelor, noi procesam urmatoarele date cu caracter personal de 
la dvs: 

• Informații privind satisfacția dvs. pentru produsele și serviciile noastre (de exemplu, rata dvs. 
pentru caracteristicile produsului nostru, motivele sau, planul dvs. de a folosi produsele 
noastre precum si altele) 

Transferul de date personale  

Modalitatea de prelucrare 

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom folosi într-o oarecare măsură 
contractori de servicii specializate care acționează în calitate de procesatori de date. Acești contractanți 
de servicii sunt atent selectați și monitorizați periodic de către noi. Acestia vor prelucra datele cu caracter 
personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și pe baza unui acord adecvat de prelucrare a 
datelor. 
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Transferul catre terti 

Aratam datele dvs.cu carater personal in scopul si tertilor urmatori: 

Tert Domeniul de aplicare si scopul transferului 

Ipsos (France) SAS 
35 rue du Val de Marne 
75 013 Paris 
Franta 

Avem incheiat un contract cu agentia Ipsos care va efectua 
chestionarul pentru cercetarea de piata in numele Bayer.   

 
 
Putem transfera datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus către alte filiale Bayer pentru 
scopurile specificate mai sus. 
 
Datele dvs. pot fi parțial transferate și prelucrate în țări din afara Spațiului Economic European („SEE”), 
ceea ce poate avea un nivel mai scăzut de protecție a datelor decât țările europene. Ori de câte ori este 
necesar, ne vom asigura că este oferit un nivel suficient de protecție pentru datele dvs., de ex. prin 
încheierea de acorduri specifice cu importatorul de date respectiv. Aceste transferuri de date se efectuează 
numai în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor. 
 

Perioada de pastrare 

Datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioada 3 ani. 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

Scop Temei legal Explicatie Furnizare de 
date 
personale 
legale 

Efectele in cazul in care 
datele cu caracter 
personal nu sunt furnizate 

1.Administarea 
participarilor la 
chestionar   

Art. 6 alin (1) lit (a) 
Regulamentul General 
privind Protectia 
Datelor(consintamant) 

Datele sunt procesate 
pentru a inlatura o 
paricipare repetata.  

Da Participarea repetata nu poate 
fi exclusa. 

     2. Evaluare  Art. 6 alin (1) lit (a) 
Regulamentul 
General privind 
Protectia 
Datelor(consintamant) 

Obiectivele specifice ale 
procesarii evaluarii 
chestionarului sunt 
urmatoarele: 

- Imbunatatirea 
serviciilor si 
produselor 
noastre 

- Determinarea 
satisfactiei 
clientilor 

- Dezvoltarea 
ulterioara a 

Da Nu vom putea tine cont de 
feedbackul dvs din formularele 
respective. 
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serviciilor si 
produselor  

Informatii cu privire la drepturile dvs. 

Următoarele drepturi vă sunt în general asigurate în conformitate cu reglementările aplicabile în 
materia protectiei datelor: 

• Dreptul la informații despre datele dvs. personale stocate de noi 
• Dreptul de a solicita corecția, ștergerea sau restrictionarea prelucrarii  datelor dumneavoastră cu 

caracter personal; 
• Dreptul de a va opune la prelucrarii efectuate in temeiul propriului nostru interes legitim, al interesului 

public sau crearii de profiluri, cu exceptia cazului in care putem demonstra că există motive legitime si 
imperioase, care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor dumneavoastră sau că o astfel 
de prelucrare este realizată în scopul constatarii, exercitării sau apărării pretențiilor legale; 

• Dreptul de portabilitate a datelor, 
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor; 
• Puteți revoca oricând, cu efect pentru viitor, consimțământul dumneavoastră referitor la colectarea, 

prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru informații suplimentare, 
vă rugăm să consultați capitolele de mai sus care descriu procesarea datelor pe baza 
consimțământului dumneavoastră. 

Nu sunteti obligat sa ne furnizati date cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati date cu 
caracter personal, acest lucru nu va afecta in mod negativ.  
 
Pentru orice întrebare pe care o puteți avea in legatura cu confidențialitatea datelor și / sau consimțământul 
dvs. sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați responsabilul companiei noastre 
pentru protecția datelor: 
 

Bayer CropScience Schweiz AG 
Peter Merian-Strasse 84 

4052 Basel 
Switzerland 

 privacy_ch@bayer.com 
 

 

Aceasta declaratie a fost redactata pe data de: 24.04.2020 

  


