
 
 

Politică de confidențialitate în UE 

Prezenta politică de confidențialitate („Politica”) se aplică companiilor și activităților 
Aviagen Group („Aviagen”) din Uniunea Europeană („UE”) și Spațiul Economic European, 
și explică modul în care Aviagen colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal. 
Acceptând prezenta Politică, sunteți de acord cu practicile noastre de confidențialitate 
descrise în Politică. Datele de contact ale crescătorilor de pui de carne ai grupului Aviagen, 
care pot fi responsabili pentru prelucrarea datelor dvs. sunt disponibile la 
eu.aviagen.com/contact-us/. 

Informații pe care le colectăm și modul în care le colectăm: 
Aviagen colectează datele cu caracter personal ale angajaților și contractanților clienților și 
furnizorilor săi, și ale altor persoane cu care desfășurăm afaceri. Datele colectate sunt, în 
primul rând, datele de contact (de exemplu, nume, adresă, telefon și adresă de e-mail) și pot, 
de asemenea, include alte informații legate de relațiile noastre de afaceri. Colectăm aceste 
informații prin activitățile noastre de vânzare, marketing și cumpărare, prin intermediul site-
urile web Aviagen, și personal, la evenimente și vizite la locurile de desfășurare a activității. 
 
Modul în care utilizăm informațiile: 
Prelucrăm datele cu caracter personal în cursul normal al relațiilor noastre de afaceri (adică 
pentru vânzare, marketing și cumpărare), pentru activități financiare și administrative interne, 
și pentru respectarea legislației. 
 
De asemenea, vă utilizăm datele de contact pentru a vă comunica modificările importante în 
ceea ce privește produsele și serviciile noastre, și pentru a vă furniza informații despre alte 
servicii și produse ale grupului Aviagen și ale companiilor asociate. Dacă nu doriți să fiți 
contactat în acest scop, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa info@aviagen.com. 
 
Sub rezerva termenilor prezentei Politici, este posibil să transferăm Datele cu caracter 
personal între companiile grupului Aviagen. Nu vindem Date cu caracter personal. 
 
Module „cookie”: 
Utilizăm module cookie (fișiere mici stocate în browser-ul dvs. web) pentru a înțelege modul 
în care sunt utilizate site-urile web ale grupului Aviagen, și pentru a ne îmbunătăți site-urile. 
Pentru mai multe informații privind modulele cookie, inclusiv modul în care le puteți 
dezactiva, vă rugăm să vizitați www.cookiecentral.com. Dezactivarea modulelor cookie vă 
poate afecta utilizarea site-urilor web ale grupului Aviagen. 
 
Link-uri: 
Site-urile web Aviagen pot conține link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să rețineți că 
atunci când faceți clic pe unul dintre aceste link-uri, intrați pe un alt site. Nu avem nicio 
responsabilitate pentru conținutul altor site-uri web, și vă încurajăm să citiți politicile de 
confidențialitate ale acestor site-uri legate, care pot fi diferite de ale noastre. 
 
 
 



 
 
Securitate: 
Utilizăm măsuri tehnologice și organizaționale pentru a proteja datele cu caracter personal (și 
alte informații) de dezvăluirea, alterarea sau distrugerea neautorizată a acestora. Unele dintre 
datele cu caracter personal pot fi stocate pe servere securizate în centrul nostru de date din 
S.U.A. 
 
Transferul către Statele Unite: 
Datele personale pe care le colectăm pot fi stocate și prelucrate de Aviagen pe computere din 
Statele Unite, unde legile de confidențialitate pot fi diferite de cele din țara în care locuiți. 
Transferurile de date către S.U.A. sunt supuse acordurilor companiilor grupului Aviagen, 
care au la bază clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. 
 
Accesul la, corectarea și ștergerea datelor: 
Aveți dreptul de a solicita accesul la sau corectarea datelor (inclusiv actualizarea datelor de 
contact), inclusiv mutarea datelor dvs. la o altă companie. Puteți, de asemenea, să solicitați 
ștergerea datelor cu caracter personal, deși este posibil să fie necesar ca noi să păstrăm  unele 
dintre datele dvs. cu caracter personal pe termen nelimitat, din motive de afaceri și legale, 
chiar și după ce dvs. nu mai desfășurați afaceri cu noi. Vă rugăm să ne contactați pentru 
oricare dintre aceste motive la info@aviagen.com sau prin intermediul site-ului web Aviagen. 
 
Modificările aduse acestei Politici: 
Din când în când, este posibil să revizuim această Politică pentru a reflecta modificările 
legale sau din afacerea noastră. În cazul în care efectuăm o modificare substanțială a acestei 
Politici și avem adresa dvs., vă vom înștiința. 

Drepturile dvs. și datele dvs. de contact: 
Dacă aveți întrebări sau reclamații legate de această Politică, vă rugăm să ne contactați la 
info@aviagen.com, sau prin intermediul site-ului web Aviagen. De asemenea, conform 
legilor UE, aveți dreptul să sesizați autoritățile de protecție a datelor din țara dvs. cu privire la 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 


