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Privacy 

 

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13 VAN HET WETSDECREET 196/2003 

Ten aanzien van de bestaande wetgeving inzake de bescherming van  

persoonsgegevens, informeren wij u dat onze onderneming zich voorneemt om  

persoonlijke gegevens te verwerven of reeds in bezit is van uw persoonlijke  

gegevens, gevoelige of zelfs eventueel 

juridische gegevens, voor het verrichten van diensten (1) zoals u heeft  

gevraagd of die in uw voordeel zijn. 

 

Gegevens die door u of door anderen (2) gegeven zijn, zijn gegevens die  

strikt noodzakelijk zijn en worden verwerkt op papier, door elektronische of  

telematische instrumenten, of door een combinatie van twee of meer van deze  

instrumenten. De behandeling wordt uitgevoerd teneinde de veiligheid en  

vertrouwelijkheid van gegevens, in overeenstemming met de procedures en  

voorschriften als bedoeld in art. 11 van wetsbesluit 196/03 en omvatten alle  

transacties van het art. 4, paragraaf 1, letter a) dat nodig zal zijn om de  

gevraagde diensten, met inbegrip van de integratie van deze gegevens in een  

databank beheerd door Holidays in Lucca van Reale Immobiliare sas gesitueerd  

in Via Fillungo 105 55100 Lucca (Lucca), en de mededeling aan derden, aan  

wie wij zijn gebonden door een relatie van tijdelijke of permanente basis,  

in Italië of in het buitenland; voor bepaalde diensten, daarnaast gebruiken  

wij onze andere personen in vertrouwen die voor onze rekening, in Italië of  

in het buitenland, taken van technische, organisatorische en operationele  

aard uitvoeren(3). 

 

Uw gegevens kunnen ook worden gekend door onze medewerkers aan wie specifiek  

toestemming is verleend, in dienst als verantwoordelijk of persoon belast  

met deze taak, om deze gegevens voor de doeleinden die hierboven zijn  

vermeld. Uw gegevens zijn niet onderworpen aan de verspreiding. Zonder uw  

gegevens - enkele van deze moeten door u of door anderen worden gegeven als  

juridische verplichting (4) - kunnen wij onze diensten niet in geheel of  

gedeeltelijk leveren. 

U heeft het recht om op elk moment, te weten welke de gegevens zijn die door  

ons zijn opgevraagd, hun oorsprong en hoe ze worden gebruikt; u heeft ook  

het recht deze gegevens bij te werken, te wijzigen, aan te vullen of te  

verwijderen, vragen om ze te blokkeren of bezwaar maken tegen de behandeling  

ervan (5). 
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Uitvoerder van de behandeling van de gegevens is Holidays in Lucca van Reale  

Immobiliare SAS met zetel in Via Fillungo 105 55100 Lucca (Lucca) dat  

gebruikt maakt van verantwoordelijken: Verantwoordelijke die belast zijn met  

de operaties in het geval van het uitvoeren van de rechten van art. 7 van  

wetsdecreet 196/2003, is Riccardo Lucchesi 

 

Alle informatie van de personen aan wie de gegevens worden verstrekt of die  

kennis kunnen nemen van de gegevens in dienst als verantwoordelijke voor de  

hierboven genoemde behandelingen kan worden verkregen met deze  

verantwoordelijkheide (Riccardo Lucchesi, via Fillungo 105 55100 Lucca  

(Lucca) Telefoon: 0583 471928). 

 

Op basis van alles hierboven vernoemt, duidt u JA aan in in de voorziene  

ruimte, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens - eventueel  

ook gevoelige - door het agentschap, voor mededelingen zoals in de  

onderwerpen hierboven vernoemt en aan de behandeling van deze laatste. 

 

1. Conclusie, behandeling en uitvoering van contracten voor de invordering  

van schuldvorderingen dat aan het vennootschap zijn toegestaan door de  

huidige wetgeving. 

 

2. Anderen door u aangesteld voor het doorgeven van de documentatie over uw  

activiteiten. 

 

3. De personen kunnen optreden als verantwoordelijken van onze behandeling,  

of onafhankelijke voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld. Het gaat  

hier over, in het bijzonder, de samenstellende entiteiten van de  

onderneming: de ambtenaren, advocaten, deskundigen, een groep bedrijven en  

andere dienstverlenende bedrijven, een IT-dienstverlener, financiële  

bedrijven, bestuurlijke verantwoordelijken, de archivatie, het printen van  

correspondentie en het beheer van de inkomende en uitgaande e-mail, auditing  

en certificering van de jaarrekening. 

 

4. Het biedt bijvoorbeeld de regels tegen het recycleren van geld. 

 

5. Deze rechten zijn opgenomen in art. 7 van wetsdecreet 196/2003. De  

integratie veronderstelt een belang. Annuleringen en blokkering van de  

gegevens die zijn verwerkt in overtreding van de wet. Het recht van verzet  

kan worden uitgeoefend op het gebied van reclame materialen of rechtstreekse  

verkopen of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële  

communicatie. In andere gevallen, de oppositie gaat uit van een legitieme  

reden. 

 


