Declarație privind protecția datelor
Tratăm cu maximă seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale și suntem preocupați să asigurăm utilizarea în siguranță a serviciilor noastre.
Ne obligăm să respectăm prevederile legale cu privire la protecția datelor. Această declarație privind protecția datelor descrie ce date colectăm de la
dumneavoastră și cum le protejăm.
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1.

Domeniul de aplicabilitate

Această declarație este valabilă pentru totalitatea membrilor FC Dinamo Cashback Program, precum și pentru pagina web
https://cashback.fcdinamo.ro Pe parcursul dezvoltării paginilor noastre web, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, se poate ajunge la situația în
care sunt necesare completări pentru această declarație privind protecția datelor.
2.

Ce date sunt înregistrate

La date personale se încadrează toate acele date privind detaliile personale sau detalii obiective, pe care le-am obținut de la dumneavoastră în cursul
înregistrării dumneavoastră ca membru al FC Dinamo Cashback Program și care vă pot fi atribuite direct sau indirect (de ex. prin calitatea de membru
în FC Dinamo Cashback Program). Aici se încadrează, conform condițiilor noastre generale de afaceri, printre altele, prenume, nume, adrese de
email.
3.

Cookies

Paginile noastre web folosesc așa numitele cookies, acestea sunt mici fișiere text care sunt arhivate pe calculatorul dumneavoastră și pot fi accesate
din nou acolo. Cookies folosesc la a vă face posibilă înregistrarea la serviciile noastre și la a vă personaliza accesul pe o pagină web.
Puteți să utilizați o parte a ofertei noastre web fără să vă înregistrați, respectiv fără să vă logați. Chiar și așa, vor fi înregistrate automat anumite
informații pentru a colecta date statistice privind utilizarea și eficiența ofertei noastre web și pentru a adapta această ofertă nevoilor utilizatorilor noștri.
Astfel, colectăm informații despre IP-ul dumneavoastră, ora și durata vizitei, numărul vizitelor dumneavoastră, utilizarea formularelor și alte informații
similare. Durata pentru care sunt salvate aceste cookies este diferită. În principal folosim cookies care sunt șterse automat după încheierea vizitei
dumneavoastră pe pagina noastră web. Înregistrăm fiecare acces pe site-ul nostru web și fiecare descărcare a unui fișier de pe o pagină web. Cookies
folosite de noi au ca scop exclusiv informarea noastră și nu sunt puse la dispoziție niciunui terț.
Utilizăm JavaScript pentru a înregistra comportamentul dumneavoastră de utilizare pe pagina noastră web, pentru a adapta serviciile noastre web
nevoilor utilizatorilor noștri. Astfel, identificăm tipul de browser folosit de dumneavoastră, localitatea, ora și durata utilizării, URL-ul și denumirea
paginilor, precum și paginile web de la care sunt făcute trimiteri. Aveți posibilitatea de a respinge înregistrarea acestor date prin dezactivarea directă
a JavaScript în browser-ul dumneavoastră web.
Suplimentar folosim Google Analytics pentru a înregistra și a identifica activitățile dumneavoastră online pe paginile noastre, să aflăm câți utilizatori
ne vizitează pe internet și care conținuturi din paginile noastre și cu ce frecvență sunt vizualizate. Evaluarea are loc însă anonim. Cookies de la
Google Analytics vor fi salvate pe computerul dumneavoastră și pot fi evaluate de Google. Concret, sunt folosite Google Analytics Tool Anonymous
IP, precum și date și informații demografice. Vă rugăm să găsiți informații detaliate pe această temă accesând
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics oferă pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de posibilitatea
de a respinge colectarea datelor.
Cookie

Parametru

lyo_it_accept_cookie

True

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

ASP.NET_SessionId

ID

Lyo-Search-Settings

TreeType

lyo_box_account_info_settings

true/false

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Scop
Mod de funcționare
Acest Cookie servește pentru a urmări Pentru a-și retrage acordul, vizitatorul trebuie
acordul vizitatorului
să șteargă acest cookie din browser-ul său
Aceste cookies servesc la colectarea
informațiilor: cum utilizează vizitatorii
pagina web (ora, ziua din săptămână) și Vă rugăm citiți Google Privacy pentru mai
frecvența. Aceste informații vor fi utilizate multe informații
pentru îmbunătățirea serviciului paginii
web.
Acest cookie servește la identificarea fără
Acest ID de sesiune va fi salvat într-un cookie.
echivoc a utilizatorului.
Cookie pentru salvarea modului în care Aspectul dorit al rezultatelor căutării va fi
sunt afișate căutările.
salvat per cookie.
Cookie pentru mărirea și micșorarea Prin acest cookie se poate activa, respectiv
datelor în imaginea de ansamblu a dezactiva modul în care sunt afișate datele de
contului
cont
Cookie pentru controlul de pop-ups. Imediat
La prima vizită va apărea un pop-up cu
ce este închis, nu vor mai apărea notele
note explicative privind Lyoness
explicative la următoarea vizită.
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Vă rugăm să fiți atent la faptul că browser-ele de internet populare acceptă cookies conform configurărilor standard. Vă puteți configura browser-ul
pentru a respinge toate sau anumite cookies sau să fiți întrebat înainte de primire cu privire la un nou cookie. Indicații în această privință vă sunt
oferite de cele mai multe browsere în bara de meniu la punctul „Ajutor“ din meniu. Acolo aflați și cum puteți șterge cookies deja primite.
Vă rugăm să considerați faptul că s-ar putea să nu puteți utiliza toate funcțiile paginilor noastre de web dacă nu acceptați cookies.
Prin utilizarea paginii noastre web vă dați acordul pentru a putea fi folosite cookies menționate mai sus.
4.

Măsurarea conversiunii cu acțiunea visitor pixel de la Facebook

Lyoness instalează în cadrul accesării noastre prin internet, cu acordul dumneavoastră, “Pixeli – privind activitatea vizitatorului” din partea Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Cu ajutorul acestora pot fi urmărite activitățile utilizatorilor după ce aceștia au
urmărit sau accesat o reclamă pe Facebook. Prin aceasta putem înregistra eficiența reclamelor pe Facebook pentru scopuri statistice și de cercetare
de piață. Datele astfel colectate sunt anonime pentru Lyoness, așadar nu oferă informații concludente privind identitatea utilizatorului. Datele vor fi
firește salvate și întrebuințate de Facebook, spre a face posibilă o conexiune cu fiecare profil de utilizator, iar Facebook să poată folosi datele pentru
scopuri publicitare proprii, conform regulamentului de utilizare a datelor din partea Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Puteți
permite Facebook și partenerilor săi să dispună reclame în cadrul și în afara Facebook-ului. În acest scop se poate să fie salvat un cookie pe
calculatorul dmneavoastră
Puteți să revocați oricând acordul dumneavoastră referitor la utilizarea de Pixeli privind activitatea vizitatorului. Revocarea se va transmite în cazul
de față în scris (prin scrisoare, fax sau email) către următoarea adresă:
Lyoness România SRL
Bucuresști, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, parter, sector 1
Telefon: +4031 101 99 70
Fax: +4031 104 10 36 / 37
E-Mail: service.fcdinamo@cashbackworld.com
5.

Prelucrarea datelor

Lyoness utilizează datele dumneavoastră personale exclusiv prin respectarea cerințelor legale. Datele personale pe care le puneți la dispoziția noastră
pentru a deveni membru al FC Dinamo Cashback Program, sunt înregistrate și prelucrate exclusiv în cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale
față de dumneavoastră, precum și în alte cazuri pentru care ne dați acordul în mod special.
Noi utilizăm datele dumneavoastră spre exemplu pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a verifica identitatea dumneavoastră și pentru a vă
informa cu privire la FC Dinamo Cashback Program.
În cazul în care avem consimțământul dumneavoastră special pentru aceasta, utilizăm datele dumneavoastră și pentru a vă informa despre oferte și
campanii ale firmelor noastre partenere. În plus, folosim datele dumneavoastră în sensul condițiilor de participare, dacă v-ați exprimat acordul pentru
a lua parte la concursurile noastre cu premii.
6.

Siguranța datelor și transmiterea lor

Pentru protecția datelor dumneavoastră folosim -printre altele- codificări la transmiterea datelor (codare SSL), Firewalls, programe de apărare
împotriva hackeri-lor și alte măsuri preventive de siguranță conform nivelului tehnic actual.
Utilizarea datelor dumneavoastră personale se desfășoară în principal prin Lyoness Europe AG în calitate de operator al paginii web, care poate
apela la serviciile filialei naționale corespunzătoare a Lyoness Group AG și la cele ale partenerului nostru FC Dinamo Bucureşti cu sediul în RIN
GRAND HOTEL, Şos. Vitan Bîrzeşti, 7D-7E, corp B, etaj 1, sector 4, Bucureşti, 042121, România. Transmiterea datelor dumneavoastră personale
poate avea însă loc, după cum este prezentat în continuare, către anumiți prestatori de servicii, precum și în cadrul grupului Lyoness:
Pentru derularea serviciilor noastre, pentru comunicarea cu participanți și pentru administrarea apariției noastre online putem folosi anumiți prestatori
de servicii. Vă garantăm că selectăm cu atenție acești prestatori de servicii pentru a asigura o prelucrare legală și sigură a datelor. În plus, am obligat
prestatorii de servicii să utilizeze datele dumneavoastră personale numai conform indicațiilor noastre legate de un anumit scop și conform prevederilor
austriece privind protecția datelor. Este exclusă utilizarea pe mai departe a datelor de către acești prestatori.
Pe lângă aceasta, putem transmite în cadrul grupului Lyoness datele dumneavoastră personale, garantând măsurile necesare privind siguranța
datelor, în cazul în care acest lucru este în scopul prelucrării sau administrării electronice a datelor sau dacă este necesar pentru furnizarea unui
serviciu concret pentru Dumneavoastră Societățile din grupul Lyoness sunt obligate față de noi să folosească datele dumneavoastră personale numai
pentru un scop concret la un anumit moment, respectând prevederile austriece privind siguranța datelor. O prezentare exactă a tuturor societăților
din grupul Lyoness găsiți pe site-ul http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Serviciile vizate sunt în special
următoarele: contactarea prin mesaje electronice (de ex. email sau sms), prin medii sociale (precum Facebook, etc), prin telefax, telefon sau prin
scrisoare pentru informarea despre produse sau campanii ale firmelor partenere, identificarea ofertelor care v-ar putea interesa, realizarea de sondaje
privind satisfacția, operarea de linii de tip hotline, precum și prelucrarea tranzacțiilor. Dacă și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru
furnizarea unui serviciu concret pentru dumneavoastră, vom transmite datele dumneavoastră personale necesare firmelor partenere. Pe de altă parte,
firmele partenere sunt obligate față de noi să utilizeze datele dumneavoastră personale numai pentru scopul concret respectiv și conform prevederilor
austriece privind protecția datelor.
Lyoness este un concern activ la nivel internațional. Afacerile noastre, structura managementului și infrastructura tehnică depășesc granițele țării. Ca
urmare putem transmite datele dumneavoastră personale și în străinătate. Nu este nevoie de consimțământ pentru transmiterea datelor
dumneavoastră personale în statele membre din Spațiul Economic European, în Elveția și alte țări cu protecție corespunzătoare a datelor. Dacă însă
urmează să aibă loc o transmitere a datelor dumneavoastră personale către alte țări decât cele deja numite, atunci vom solicita în prealabil acordul
dumneavoastră special.
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Nu vom transmite datele dumneavoastră personale altor persoane decât partenerilor noștri menționați mai sus, prestatorilor de servicii și filialelor
Lyoness.
7.

Dreptul de revocare, informații, modificarea datelor și contact

Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment acordul dumneavoastră cu privire la utilizarea datelor fără a preciza motivele. O astfel de revocare
face inadmisibilă utilizarea în continuare a datelor. Revocarea se va transmite în scris (prin scrisoare, fax sau email) la următoarea adresă :
Lyoness România SRL
Bucuresști, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, parter, sector 1
Telefon: +4031 101 99 70
Fax: +4031 104 10 36 / 37
E-Mail: service.fcdinamo@cashbackworld.com
Vă rugăm să utilizați aceste date de contact și în cazul unor întrebări despre utilizarea datelor dumneavoastră, precum și pentru actualizarea, respectiv
transmiterea de date corecte.
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