CONFIDENȚIALITATE
De peste un deceniu, Renault Trucks comercializează camioane cu tehnologie de
comunicații inclusă. Obiectivul este de a oferi clienților noștri instrumente
puternice și robuste și de a-i sprijini cu servicii telematice pentru a-și optimiza
activitatea.
În acest context digital, Renault Trucks a acordat întotdeauna o atenție deosebită
protecției datelor, inclusiv a celor personale.
Pentru Renault Trucks, GDPR - General Data Protection Regulation
(Regulamentul de Protecție Generală a Datelor) – este un pas suplimentar întrun proces care a început în anii 80.
Pe parcursul timpului, Renault Trucks și-a îndeplinit toate obligațiile
regulamentare și în special pe acelea legate de evoluțiile succesive ale Actului
nr. 78-17 din 1978, despre tehnologia informației, fișierele de date și libertățile
civile.
Din 2009, deși era opțional, Renault Trucks are un Ofițer de Protecție a Datelor
Personale, responsabil cu asigurarea conformității cu regulamentele din acest
domeniu.
Aceasta a fost, de asemenea, parte a politicii Grupului Volvo, pentru care
protecția datelor personale este esențială.
Din 2013, protecția datelor personale este o parte integrantă a politicii IT, care
este obligatorie pentru toți angajații și furnizorii de servicii (această politică este
atașată Regulamentelor Interne).
Într-un efort constant de a proteja datele personale, Renault Trucks s-a străduit
să obțină același angajament din partea furnizorilor săi de servicii și a
subcontractorilor săi, de mulți ani, și să asigure aplicarea regulilor sale în aceste
zone.
Introducerea GDPR (25 mai 2018) doar consolidează o politică de securitate a
datelor aflată în atenția Renault Trucks de mult timp. Abordarea Renault Trucks
este acum completată de noi elemente:
Implementarea unei noi administrații, condusă de un Ofițer de Protecție a
Datelor.
Definirea unei bănci de documente care conține directive în legătură cu diferite
categorii de date personale, precum și cu proceduri mai adaptate afacerii sale.

Eventual, protecția datelor personale necesită o securitate IT puternică, pentru
care a fost dezvoltat un sistem de control intern, pentru asigurarea unui nivel
optim de securitate.
Renault Trucks asigură securitatea datelor personale ale tuturor (parteneri,
clienți și angajați).
Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor personale în cadrul
Grupului Volvo, click aici
Pentru mai multe informații despre Drepturile personale în protecția datelor,
click aici
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