"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy”
ALGEMEEN
Het gebruik van de internetsite door de bezoeker betekent de complete en
automatische acceptatie van de inhoud van het hierop volgende.
VERZAMELEN VAN GEGEVENS
De site verzamelt automatisch informatie, voor technisch en statisch gebruik, over
de bezoeken. De informatie is van algemene aard en niet gerelateerd aan de
persoon en zodoende niet te classificeren als zijnde van gevoelige aard. De data
worden elektronisch opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de aangegeven doelen.
De site maakt geen gebruik van cookies.
VERSTREKTE GEGEVENS
We informeren U dat de door U via deze site verstrekte persoonsgegevens
uitsluitend voor het behandelen van Uw aanvraag en voor eventuele wettelijk
verplichte procedures gebruikt zullen worden. De gegevens, gevraagd via het
speciaal daarvoor bestemde formulier, zijn noodzakelijk om de aanvraag te
behandelen en om aan de wettelijk verplichte procedures te voldoen. Deze door U
verstuurde gegevens worden gereguleerd door het Art. 24 D.Lgs 196/2003. De
eventuele weigering Uwerzijds om deze gegevens te verstrekken maakt het ons
onmogelijk om Uw aanvraag in behandeling te nemen.
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BEHANDELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Houder en verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is: Rome
Properties & Services s.r.l. - Via Carlo Fea n. 9 – 00161 Roma.
BEWAREN VAN DE GEGEVENS
De informatie over de bezoeken van de site en de persoonsgegevens die de cliënten
communiceren door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen, worden
elektronisch opgeslagen, beschermd door een password en zullen op vertrouwelijke
wijze worden behandeld door de verantwoordelijke van onze organisatie. De
gegevens zullen slechts voor een beperkte periode, strikt noodzakelijk voor het
afhandelen van Uw aanvraag en voor statische doelen, worden opgeslagen.
RECHTEN VAN DE BETROFFENEN

De personen op wie de gegevens betrekking hebben , hebben het recht om op ieder
moment informatie te vragen over het wel of niet bestaan van de gegevens, de
inhoud en de oorsprong ervan. Ze hebben het recht om de exactheid te verifiëren,
en eventuele correcties te vragen. Ingeval van onwetmatig gebruik hebben ze het
recht om de verwijdering, transformatie in anonieme vorm en/of blokkering van de
gegevens te vragen. De aanvragen dienen bij de houder van de persoonsgegevens
bij de zetel te worden ingediend."
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