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NOTA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Puteti raporta practici si conduite care sunt, de buna credinta, considerate – chiar si potential 
– drept necorespunzatoare sau contrare legii, Codului de conduita, Regulilor Grupului sau 
altor politici interne. 

Assicurazioni Generali S.p.A. sau companiile care fac parte din Grup vor evalua informatiile 
pe care le furnizati si pot demara o ancheta si/sau lua masuri corective pe baza informatiilor 
furnizate. 

Va rugam sa transmiteti numai acele informatii care sunt necesare derularii unei anchete 
privind problemele semnalate; de exemplu, nu trebuie sa furnizati informatii despre viata 
privata a unei persoane sau date sensibile (cum ar fi detalii despre starea lor de sanatate sau 
despre viata sexuala) daca acestea nu sunt strict necesare sau daca nu se refera direct la 
problema semnalata. Incercati sa nu transmiteti informatii despre persoane care nu au nicio 
legatura cu problema semnalata. 

Informatiile pot fi analizate si utilizate numai de catre acele persoane care trebuie sa 
acceseze datele pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu sau pentru a respecta legislatia 
locala; acestea pot face parte din personalul departamentelor de conformitate, audit, resurse 
umane, juridic sau paza din cadrul Assicurazioni Generali S.p.A. sau al companiilor care fac 
parte din Grup.

Informatiile, inclusiv datele cu caracter personal pe care le furnizati, pot fi procesate in tara 
dumneavoastra sau in strainatate in scopurile mentionate mai sus, de catre Assicurazioni 
Generali S.p.A., companiile care fac parte din Grup si/sau consultanti profesionisti. 

Retineti faptul ca persoanele pe care le mentionati pot fi informate cu privire la depunerea 
raportului si vor avea dreptul sa raspunda in consecinta sau sa corecteze informatiile 
raportate. Vor fi luate toate masurile rezonabile in vederea protejarii identitatii 
dumneavoastra. 

Assicurazioni Generali S.p.A. si companiile care fac parte din Grup vor lua masuri tehnice, 
organizationale si juridice adecvate pentru pastrarea in siguranta a informatiilor furnizate. 

Informatiile pe care le furnizati, dar care nu sunt necesare anchetei vor fi sterse sau arhivate, 
in conformitate cu legislatia locala. De asemenea, odata finalizata ancheta, informatiile vor fi 
pastrate numai atat cat este necesar si in conformitate cu legislatia locala. 

Daca aveti intrebari sau daca doriti sa solicitati o copie a raportului depus, sa corectati orice 
informatie pe care ati oferit-o Companiei sau sa stergeti sau distrugeti date incorecte, va 
rugam sa contactati Responsabilul de Conformitate al Grupului la adresa 
concerns.co@generali.com sau prin posta, la adresa Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Italia. 
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