DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND UTILIZAREA IMAGINILOR ŞI A DECLARAŢIILOR

1. Cine este responsabil pentru informaţiile dvs. personale

Această declaraţie de confidenţialitate vă este prezentată deoarece aţi acceptat
să furnizaţi informaţii personale pentru a fi utilizate în legătură cu activităţile de
marketing şi formare Avon. Referirile la „Avon”, „noi”, „nouă” sau „ai noştri” din
această Declaraţie de confidenţialitate înseamnă Avon Cosmetics (România)
SRL, cu sediul in str. Dinu Vintila, nr. 11, etajul 13, sect.2 sau una dintre filialele
sale, sucursale sau asocieri în participaţie. Avon este un operator al datelor
dvs. personale. Aceasta înseamnă că Avon va decide scopurile şi modalităţile
în care sunt prelucrate informaţiile dvs. personale.

2. Informaţiile personale pe care le colectăm
Când utilizăm termenul „informaţii personale” din această Declaraţie de
confidenţialitate, ne referim la informaţii care se referă la dvs. şi care ne
permit să vă identificăm, direct sau în combinaţie cu alte informaţii pe care
le putem deţine. Este posibil să colectăm următoarele informaţii personale:
 datele de contact (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon şi
e-mail);
 detalii profesionale (inclusiv abilităţi, experienţă şi istoricul muncii); şi
 imagini, înregistrări video, înregistrare vocală, declaraţii, recenzii şi
aprobări.
Informaţiile privind starea de sănătate pot fi colectate ocazional de către
Avon, atunci când este necesar, în scopuri speciale de marketing sau de
formare (de exemplu, în legătură cu cauze caritabile susţinute de Avon sau
cu aprobarea unui anumit produs).

3. Cum şi de ce vom folosi informaţiile personale pe care le colectăm

Avon poate utiliza informaţiile personale în următoarele scopuri:
 Pentru a fi incluse în materialele de marketing şi informare Avon
Avon poate utiliza informaţiile dvs. personale în scopul promovării
produselor, brandului şi afacerilor sau obiectivelor caritabile ale Avon
în cadrul materialelor de marketing şi informare (inclusiv, dar fără a se
limita la broşuri şi alte materiale tipărite, conţinut online şi pe reţele de
socializare şi materiale de instruire). Materialele de marketing şi
informare pot fi publicate în domeniul public şi/sau oferite clienţilor,
reprezentanţilor şi asociaţilor Avon. Baza legală a Avon pentru
utilizarea informaţiilor dvs. personale va varia în funcţie de
circumstanţe, după cum urmează:

în cazul în care informaţiile dvs. personale sunt furnizate în
conformitate cu obligaţiile dvs. în cadrul unui contract comercial,
Avon va folosi informaţiile dvs. personale pentru îndeplinirea
contractului respectiv;

în cazul în care vă exprimaţi acordul (care poate fi presupus sau
expres) pentru a utiliza informaţiile dvs. personale, Avon se va
baza pe consimţământul dvs.; şi

în cazul unor adunări în grupuri mari de persoane la evenimente
şi conferinţe Avon, unde persoanele fizice se aşteaptă în mod
rezonabil să fie fotografiate, Avon se poate baza pe interesele
sale legitime de a utiliza informaţiile dvs. personale.
 Pentru a comunica cu dvs.
Este posibil să folosim informaţiile dvs. personale pentru a comunica
cu dvs. şi pentru a gestiona relaţia noastră cu dvs.

Pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi pentru a ne îndeplini
obiectivele comerciale
În cazul în care ne furnizaţi recenzii sau aprobări, putem utiliza
informaţiile furnizate pentru a analiza şi îmbunătăţi serviciile şi gama de
produse. Scopurile de afaceri pentru care vom folosi informaţiile dvs.
personale includ contabilitate, scopuri legale şi analize statistice şi de
marketing. Aceasta va include utilizarea informaţiilor dvs. personale
pentru a respecta obligaţiile noastre legale, de exemplu, obligaţia
noastră de a păstra înregistrări în scopuri fiscale şi de audit. În cazul în
care nu există obligaţii legale specifice pe care ni se solicită să le
îndeplinim, prelucrăm aceste informaţii personale pentru a răspunde

intereselor noastre legitime în gestionarea afacerii noastre şi păstrarea
înregistrărilor noastre exacte şi actualizate.

4. Cum putem împărtăşi sau transfera datele pe care le colectăm

Este posibil să împărtăşim informaţiile dvs. personale cu:

publicul şi Reprezentanţii independenţi de vânzări Avon;

alte companii ale grupului Avon (pentru o listă a acestor companii
consultaţi https://www.avonworldwide.com/countries.html);

Consilierii juridici externi, auditorii şi furnizorii de servicii calificaţi şi
desemnaţi şi părţile terţe care oferă servicii Avon, precum agenţiile
de marketing şi serviciile de tehnologie informaţională;

către părţi cumpărătoare, furnizori de servicii sau alte terţe părţi în
legătură cu considerarea, negocierea sau finalizarea unei tranzacţii
în care suntem cumpăraţi sau fuzionaţi cu o altă companie sau
vindem, lichidăm sau transferăm integral sau o parte din activele
noastre;

conform cerinţelor legilor aplicabile sau în baza unei solicitări valide
a unei autorităţi guvernamentale sau în legătură cu procedurile de
soluţionare a litigiilor; şi

după cum Avon consideră că este necesar sau potrivit pentru
celelalte scopuri enumerate în secţiunea 3 de mai sus.
Această dezvăluire a informaţiilor va fi în scopurile prevăzute în această
Declaraţie de confidenţialitate inclusiv în angajamentul furnizorilor de
servicii părţi terţe, care pot acţiona ca operatori ai datelor dvs. personale
sau pentru a respecta obligaţiile legale specifice la care suntem supuşi.
Beneficiarii informaţiilor personale pot fi situaţi într-o ţară care are diferite
legi de protecţie a datelor, care pot avea un nivel mai scăzut de protecţie cu
privire la informaţiile personale. Avon foloseşte garanţii adecvate pentru a
proteja informaţiile personale care sunt transferate în diferite ţări. În cazul
în care informaţiile personale sunt transferate din Spaţiul Economic
European în afara Spaţiului Economic European, există clauze contractuale
standard aprobate de Comisia Europeană şi alte mecanisme de transfer
legal acceptabile.

5. Cât timp păstrăm informaţiile personale

Datele dvs. de contact şi profesionale vor fi utilizate şi stocate de Avon pe
durata asocierii dvs. cu Avon şi pentru o perioadă de timp necesară luând
în considerare orice obligaţii în curs pe care le avem sau pe durata necesară
pentru a începe sau ne apăra de orice plângeri legale. Dacă doriţi termene
mai specifice, vă rugăm să ne contactaţi. Cu excepţia cazului în care este
specificat în acordul cu Avon, imaginile, recenziile şi recomandările dvs. vor
fi utilizate de obicei de Avon timp de cel mult 2 ani. În cazul în care
informaţiile personale sunt publicate în domeniul public, Avon nu poate avea
control asupra procesării ulterioare a informaţiilor dvs. personale.

6. Drepturile dvs.

Aveţi dreptul de a solicita acces la informaţiile personale pe care le deţinem
despre dvs. şi de a rectifica orice informaţii personale inexacte pe care le
deţinem despre dvs. De asemenea, aveţi dreptul să restricţionaţi
procesarea informaţiilor dvs. personale, să vă portaţi informaţiile personale
la un alt operator sau să ştergeţi informaţiile dvs. personale. În cazul în care
nu putem rezolva problema, contactaţi Autoritatea Naţionala pentru
Protectia Datelor cu caracter personal.
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., vă puteţi
retrage consimţământul în orice moment. Retragerea consimţământului
dvs. nu va afecta legalitatea procesării bazate pe consimţământ înainte de
retragerea acestuia.

7. Cum să ne contactaţi

Dacă aveţi întrebări, comentarii sau solicitări privind această politică de
confidenţialitate, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la
dataprivacy.romania@avon.com sau să transmiteti solicitarea in scris pe
adresa Str Industriilor, nr 13 bis, Chiajna, jud Ilfov.

