REGULAMENT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Data intrării în vigoare: 1 iunie 2019
Prezentul Regulament privind protecția datelor (în continuare: „Regulament”) cuprinde modul în care AMC
Networks Central Europe Kft. (în continuare: „AMC”) colectează date cu caracter personal de la utilizator (în
continuare: „dvs.” sau colectiv: „Utilizatori”), precum și scopurile și modul în care folosește și partajează
aceste date. Prezentul Regulament cuprinde și informații despre deciziile pe care Utilizatorii le pot lua cu
privire la datele cu caracter personal colectate de noi. Prezentul Regulament face parte din condițiile pentru
pagina web, aplicația, serviciul, concursul cu premii sau promoția care sunt folosite de Utilizator sau la care
participă acesta.
PUNCTELE PRINCIPALE ALE REGULAMENTULUI
1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?
Operatorul de date responsabil este AMC, adică societatea AMC Networks Central Europe Kft. cu sediul în
Budapesta H-1139, Lomb u. 21-25. În chestiuni legate de protecția datelor, ne puteți contacta la adresa de email dpo@amcnetworks.com.
2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?
Nu introduceți datele cu caracter personal, dacă nu ați împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani. Colectăm
exclusiv date care sunt necesare ca să gestionăm accesul dvs. la serviciile noastre, participarea dvs. la
concursuri cu premii sau promoții și accesul dvs. la paginile noastre de web și la platformele noastre de pe
rețelele sociale etc. Dacă datele sunt necesare, le marcăm ca atare în mod expres. Dacă vă conectați la
sistemele sau rețelele noastre sau aveți acces la acestea, colectăm automat date și despre dispozitivele pe
care le folosiți, precum și interacțiunile cu sursele noastre. Putem colecta și date pe care dvs. le-ați făcut
publice în rețelele sociale sau alte platforme, și putem prelucra și informații anonime care nu permit
identificarea dvs.
3. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE NOI?
Utilizăm datele colectate de noi mai ales cu scopul de a gestiona accesul dvs. la serviciile solicitate,
participarea dvs. la concursurile cu premii sau promoții, precum și pentru promovarea generală a produselor
și serviciilor noastre, pentru crearea unei relații de fidelizare față de acestea, pentru a vă oferi utilizarea
serviciilor noastre, participarea la concursurile noastre cu premii sau promoțiile noastre și pentru gestionarea
ulterioară a acestora sau a participării la acestea, precum și pentru transmiterea unor notificări care vă pot fi
de interes.
4. DE CE PRELUCRĂM DATELE DVS.?
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal cu scopul îndeplinirii condițiilor care se aplică relației noastre cu
dvs.: ca să vă asigurăm produse sau servicii, inclusiv clubul de fidelizare sau ca să facem posibilă
participarea dvs. la promoțiile noastre. În baza interesului nostru legitim, putem prelucra datele dvs. și cu
scopul dezvoltării serviciilor noastre, putem anonimiza datele sau vă putem trimite informații personalizate în
legătură cu serviciile solicitate care vă pot fi de interes. Cu consimțământul dvs. prelucrăm și date privind
localizarea geografică și introducem activități de publicitate în legătură cu câteva domenii de activitate.
Consimțământul poate fi retras oricând.
5. CUM COMUNICĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL? COMUNICĂM DATELE DVS. ȘI ÎN
AFARA UNIUNII EUROPENE?
Partajăm datele dvs. cu caracter personal cu persoane terțe de încredere, în măsura în care acest lucru e
necesar pentru susținerea și gestionarea activităților noastre, doar în scopuri auxiliare sau tehnice sau ca să
vă transmitem informările noastre comerciale. Comunicăm datele dvs. cu caracter personal și cu filialele,
societățile noastre afiliate sau cu partenerii societăți mixte. Putem comunica datele și în legătură cu vânzarea
sau un alt transfer al societății sau activelor noastre. În măsura necesară, putem partaja datele și cu scopul de
a îndeplini cerințele legale, de a proteja drepturile și proprietatea noastră și ale altora și pentru a menține
siguranța. Putem desfășura activități de prelucrare a datelor și în afara Spațiului Economic European, mai
ales în Statele Unite, însă luăm măsurile impuse de legislația Uniunii Europene în vederea protecției datelor.
6. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?
Pentru a vă exercita dreptul la accesarea datelor dvs. cu caracter personal, la rectificarea, ștergerea,
restricționarea utilizării datelor dvs. cu caracter personal, la transmiterea sau restricționarea prelucrării lor sau
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la revocarea consimțământului, trimiteți un e-mail la adresa: dpo@amcnetworks.com. Vă putem cere să vă
identificați. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.
7. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?
Până când nu dispuneți altfel și suntem convinși că ele sunt corecte, cât timp este necesar pentru îndeplinirea
scopurilor menționate în prezentul Regulament și/sau cât timp prevede legea aplicabilă.
MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE REGULAMENTUL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Prezentul Regulament privind protecția datelor (în continuare: „Regulament”) cuprinde modul în care AMC
Networks Central Europe Kft. (în continuare: „AMC” sau o formulare la persoana întâi, numărul plural)
colectează date cu caracter personal de la utilizator (în continuare: „dvs.” sau colectiv: „Utilizatori”), precum
și scopurile și modul în care folosește și partajează aceste date. Prezentul Regulament cuprinde și informații
despre deciziile pe care Utilizatorii le pot lua cu privire la datele cu caracter personal colectate de noi.
Prezentul Regulament face parte din condițiile pentru pagina web, aplicația, serviciul, concursul cu premii sau
promoția care sunt folosite de Utilizator sau la care participă acesta.
Prezentul Regulament se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când
Utilizatorii (i) se înregistrează în orice club de fidelitate pentru a putea beneficia de avantajele activităților
disponibile în acesta sau când utilizează, accesează, descarcă sau interacționează în orice alt mod cu oricare
aplicație, aplicație mobilă, joc, tombolă cu premii, produs, serviciu, pagină web sau altă platformă AMC pe
care este disponibil prezentul Regulament, inclusiv aplicațiile pe care le punem la dispoziție pe paginile sau
platformele terților, în cazul în care vi le împărtășim ca urmare a utilizării aplicației (în continuare împreună:
„Servicii”), sau (ii) se înscriu la orice concurs cu premii și/sau promoție organizate de AMC (în continuare
împreună: „Promoții”). Prezentul Regulament nu se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le
colectăm indiferent de Servicii sau înscrieri la Promoții. Prezentul Regulament este valabil indiferent dacă
utilizați Serviciile sau vă înscrieți la Promoții de pe un calculator personal, dispozitiv mobil, consolă de jocuri
sau alt echipament sau dispozitiv. În cazul în care nu acceptați condițiile prezentului Regulament, vă rugăm
să nu utilizați Serviciile și să nu vă înscrieți la Promoții.
1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?
Prelucrarea datelor dvs. este efectuată de AMC (operatorul de date). Datele de contact ale companiei sunt
prezentate în următorul tabel:
Denumirea societății:

AMC Networks Central Europe Kft.

Sediu:

Budapesta H-1139, Str. Lomb 21-25

Țara de înregistrare:

Ungaria

Telefon:

+36 1 236 9100

Datele de contact ale
responsabilului cu protecția
datelor:

Responsabilul cu protecția datelor UE
Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon
28224 Madrid – SPANIA – dpo@amcnetworks.com

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?
Fără autorizarea expresă a reprezentanților legali nu colectăm date despre Utilizatorii care nu au împlinit
vârsta de 18 (optsprezece) ani. De aceea, avem rugămintea ca doar utilizatorii care au împlinit vârsta de 18
(optsprezece) ani să utilizeze Serviciile și să se înscrie la Promoții. În cazul în care aflăm efectiv că oricare
Utilizator este o persoană cu vârsta sub 18 (optsprezece) ani și reprezentanții îndreptățiți nu și-au dat
autorizarea corespunzătoare, vom șterge imediat toate informațiile aferente contului acestuia.
Despre Utilizatorii care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani colectăm următoarele tipuri de date cu
caracter personal:

DATELE FURNIZATE DE UTILIZATORI: Colectăm datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat dvs. De
exemplu, în cadrul creării sau editării profilului de utilizator necesar pentru Serviciu sau pentru înscrierea la
Promoție, vă putem cere să furnizați următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail,
numărul de telefon, adresa fizică, inclusiv codul poștal, parola indicată de dvs. și furnizorul de televiziune. În
cadrul personalizării profilului și utilizării funcțiilor Serviciilor, colectăm datele pe care le-ați furnizat voluntar și
putem cere informații opționale care facilitează utilizarea Serviciului, cum ar fi fotografia de profil și ziua
nașterii. De asemenea, colectăm informațiile pe care dvs. le-ați furnizat voluntar în orice postare, comentariu
sau forum aferente Serviciului, inclusiv mesajele personale trimise către alți utilizatori ai Serviciului și orice
altă informație furnizată în cadrul înscrierii la Promoție. În cazul în care ne trimiteți un e-mail, colectăm
informațiile legate de adresa dvs. de e-mail și întregul conținut al mesajului de pe e-mail, inclusiv fișierele
atașate și alte informații pe care ni le împărtășiți.
DATE COLECTATE AUTOMAT DESPRE DISPOZITIVELE DVS.: În momentul utilizării Serviciilor noastre,
putem colecta date despre dispozitivul pe care îl utilizați în vederea accesării Serviciilor, inclusiv următoarele:
modelul hardware, sistemul de operare și versiunea acestuia, adresa de IP și alte date de identificare unice
ale dispozitivului (MAC), informații privind rețeaua mobilă, precum și informații legate de interacțiunea dintre
dispozitiv și Serviciul nostru sau Promoțiile noastre. Colectăm date și despre modul în care utilizați Serviciile
noastre, inclusiv timpul de accesare, tipul de browser și limba. Putem folosi aceste date individual sau în
formă agregată ca indicatori statistici, însă nu într-o manieră care ar permite identificarea dvs. personală.
Acest tip de date ne permite să obținem informații despre frecvența cu care folosesc indivizii anumite părți ale
Serviciilor sau Promoțiilor și astfel le putem analiza și dezvolta. Pentru colectarea acestor date, folosim
cookie-uri și pixeli pentru colectarea datelor și ulterior putem aplica și alte tehnologii similare. Dacă doriți să
aflați mai multe despre modul în care obținem și înregistrăm date în mod automat în cadrul interacționării dvs.
cu Serviciile sau Promoțiile, consultați Regulamentul nostru privind cookie-urile. Acest regulament cuprinde
exclusiv modul în care compania noastră folosește cookie-urile. Însă în Regulamentul nostru privind cookieurile găsiți și informații despre cum puteți verifica utilizarea cookie-urilor de către terți.
DATE COLECTATE DIN ALTE SURSE: În limita permisă de legea aplicabilă, putem colecta date cu caracter
personal despre Utilizatori și din alte surse, de exemplu rețele sociale și platforme de la locul de muncă ale
terților. Datele cu caracter personal colectate din aceste surse depind de setările privind protecția datelor
selectate de Utilizator în privința platformei respective, precum și de regulamentele și practicile terților privind
protecția datelor și legile aplicabile. Verificați regulamentele platformelor și setările privind protecția datelor pe
care le utilizați. În limita permisă de lege, putem verifica și drepturile dvs. de acces. Prelucrăm datele cu
caracter personal colectate de pe aceste platforme în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În
funcție de legile aplicabile, putem colecta și datele Utilizatorilor care sunt disponibile public, dacă este în
interesul nostru legitim. Datele colectate din aceste surse pot include numele, sistemele de contact, sferele de
interes, datele de contact și conținuturile afișate, pe care le putem utiliza în mod legal pentru a vă asista în
crearea profilului dvs. profesional.
DATE DE LOCALIZARE: Putem colecta diferite date privind locul în care vă aflați, inclusiv date generale, de
exemplu orașul, statul și/sau codul poștal aferent adresei dvs. de IP și, dacă consimțiți, și date de localizare
mai specifice furnizate de funcția GPS a dispozitivelor mobile utilizate pentru accesarea Serviciilor sau
Promoțiilor. Putem folosi aceste date de localizare în vederea personalizării Serviciilor și Promoțiilor, inclusiv
reclamele afișate către dvs. De exemplu, dacă conform codului poștal furnizat de dvs. locuiți în Bucureşti,
putem personaliza Serviciile și Promoțiile astfel încât acestea să conțină informații, funcții și anunțuri legate de
Bucureşti. În acest scop, putem partaja datele dvs. de localizare și cu companiile noastre afiliate, agenții,
furnizorii noștri sau persoanele care publică reclame. Mai multe informații privind posibilitățile legate de
verificarea colectării automate a datelor de localizare disponibile prin dispozitivele mobile sunt cuprinse la
punctul 6 din prezentul Regulament.
DATE PROVENITE DE PE REȚELELE SOCIALE ȘI ALTE PERSOANE TERȚE: Putem colecta date despre
dvs. și utilizarea Serviciilor de către dvs. sau participarea dvs. la Promoții, de la părți și surse terțe, cum ar fi
furnizorii noștri, inclusiv furnizorii de hosting internet, prestatorii de servicii de analiză sau persoane care
publică anunțuri. Puteți autoriza pentru noi accesul la datele dvs., inclusiv datele cu caracter personal
furnizate de terți, cum ar fi rețelele sociale. De exemplu, în vederea accesării Serviciilor e posibil să fie nevoie
să vă conectați contul de Facebook cu Serviciile, permițându-ne să colectăm date din contul dvs. de
Facebook, de exemplu: cunoștințe și relații, fotografia de profil, data nașterii, sexul și alte date legate de profil
și alte informații pe care le-ați setat să fie „vizibile” pentru toată lumea pe Facebook (sau pe alte platforme
similare operate de o persoană terță). Datele colectate din serviciile prestate de terți depind de setările
contului/privind protecția datelor stabilite la terți și de regulamentele terților privind protecția datelor, așadar

aveți grijă să verificați aceste regulamente și modificați setările conform preferințelor dvs. Atunci când accesați
Serviciile sau Promoțiile prin rețele sociale sau alte platforme operate de terți, autorizați AMC să colecteze, să
stocheze și să utilizeze aceste date și conținuturi conform prevederilor prezentului Regulament. Dacă
combinăm sau asociem datele colectate din alte surse cu datele cu caracter personal colectate prin Servicii
sau Promoții, prelucrăm datele combinate ca date cu caracter personal în conformitate cu prezentul
Regulament. Vă rugăm țineți cont de faptul că datele furnizate de terți pot fi supuse și regulamentelor terților
privind protecția datelor.
DATE LEGATE DE PLĂȚI: Dacă cumpărați produse sau servicii prin Servicii, terții noștri împuterniciți pentru
plăți colectează datele de facturare și financiare necesare pentru prelucrarea prețurilor pe care le achitați.
Acestea pot include adresa poștală, adresa de e-mail și datele financiare. AMC nu colectează și nu stochează
datele dvs. financiare cum ar fi numerele cardurilor bancare. Însă împuterniciții terți pentru plăți ai AMC, în
vederea onorării comenzii dvs., pot partaja cu noi datele nefinanciare legate de achizițiile dvs., cum ar fi
numele dvs., adresa de livrare și obiectele cumpărate.
DATE AGREGATE ȘI/DAU ANONIME: Putem agrega sau anonimiza anumite date colectate de la Utilizatori,
astfel Utilizatorii nu pot fi identificați personal.

3. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE NOI?
Utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Administrarea Serviciului sau Promoției respective pentru care Utilizatorul și-a furnizat datele;
b) Accesul Utilizatorului la Serviciile și Promoțiile actuale sau viitoare;
c) Contact cu Utilizatorul în vederea informării legate de Servicii și/sau Promoții (comunicări fără scop de
marketing), inclusiv contactul prin e-mail, mesaje sms, rețele sociale, scrisoare și telefon;
d) în vederea asigurării, menținerii, protejării, dezvoltării și îmbunătățirii Serviciilor, inclusiv utilizarea
analizelor statistice cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorului;
e) în scopul personalizării conținuturilor și anunțurilor primite de la noi și partenerii noștri de încredere, în
baza punctelor f) și g);
f) în funcție de acordul dvs., cu scopul de a vă oferi alte informații, posibilități, promoții și funcții legate
de Serviciile noastre și/sau Promoțiile la care v-ați înscris, în e-mail, mesaje sms sau rețele sociale;
g) cu condiția ca dvs. să vă fi dat consimțământul în momentul colectării datelor dvs. cu caracter
personal, cu scopul de a vă oferi alte informații, posibilități, promoții și funcții care nu sunt legate de
Serviciile noastre și/sau Promoțiile la care v-ați înscris, în e-mail, mesaje sms sau rețele sociale; sau,
prin aceeași modalitate, de a vă oferi alte informații, posibilități, promoții și funcții de la partenerii noștri
care desfășoară activități în următoarele sectoare sau persoanele care publică anunțuri:
îmbrăcăminte, bijuterii, artă și tarife din industria divertismentului, divertisment și trivia, filme,
frumusețe și îngrijirea frumuseții, lucrări de construcții și întreținere, tipografie comercială și
industrială, industria energetică, produse industriale și producție, administrare de birouri și clădiri,
calculatoare și electronice pentru consumatori, alimentație și viața de noapte, familie și comunitate,
astrologie și horoscop, fenomene oculte și paranormale, contabilitate și audit financiar, finanțe pentru
firme, credite și creditare, granturi, burse și asistență financiară, investiții, alimente și produse
alimentare, biotehnologie și industria farmaceutică, sănătate și probleme de sănătate, nutriție și
regimuri alimentare, hobby-uri și timp liber, casa și grădina, nume de domeniu și înregistrarea
domeniilor, planuri de furnizare a internetului, webdesign și dezvoltare, muncă și educație, știri, media
și publicații, evenimente și cadouri, imobiliare, sport și fitness, telefonie, călătorii și turism, vehicule,
avocați și birouri de avocatură; și
h) cu scopul de a afișa reclame personalizate privind Serviciile noastre legate de sectoarele enumerate
la punctele f) și g), dacă consimțiți de exemplu la utilizarea cookie-urilor conform prevederilor
Regulamentului privind cookie-urile.
4. DE CE PRELUCRĂM DATELE DVS.?
Scopul nostru principal în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinirea condițiilor
care reglementează Serviciul sau Promoția solicitate de Utilizator. De asemenea, în cazul concret în care
Utilizatorul s-a înregistrat în clubul de fidelitate, AMC îl informează despre noutățile, activitățile sau promoțiile
legate de club, informații pe care le-a solicitat Utilizatorul în momentul solicitării calității de membru. De
asemenea, interesul legitim al AMC prevalează în cadrul desfășurării anumitor activități, inclusiv, dar fără a se
limita la, asistența în cazul analizelor statistice, în analiza eșantioanelor legate de utilizarea Serviciilor sau
înscrierea la Promoții, precum și trimiterea unor notificări privind conținuturi, promoții, activități de publicitate,
în cazul în care sunt legate de Serviciile utilizate de utilizator sau de Promoțiile la care participă utilizatorul.
Trimiterea notificărilor include elaborarea unui profil comercial al Utilizatorului astfel încât Utilizatorul să
primească exclusiv notificări care corespund preferințelor sau intereselor sale concrete. Un alt scop al
prelucrării datelor este conformarea cu legea aplicabilă, în limita cerută de lege.
De asemenea, cu consimțământul Utilizatorilor, prelucrăm datele lor de localizare geografică, colectate prin
dispozitivele lor mobile cu scopul desfășurării activităților comerciale menționate la punctele g) și h) de la
secțiunea 3 de mai sus, inclusiv personalizarea conținuturilor cu scopul creării de profiluri. Utilizatorul poate
accesa Serviciile și Promoțiile și în cazul în care nu consimte la aceasta și își poate revoca oricând
consimțământul.
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următoarele temeiuri juridice:
•
•
•

asigurarea îndeplinirii raportului contractual cuprins în Condiții;
îndeplinirea obligațiilor legate de rezultate din Serviciile oferite și din Promoție;
luarea în considerare a interesului legitim privind observarea activității Utilizatorilor desfășurate în
cadrul utilizării Serviciului;

•

prelucrarea datelor bazată pe permisiune, exclusiv în cazurile în care cerem acest lucru în mod
expres (de ex. trimiterea de știri). În astfel de cazuri, ne asigurăm că puteți constata când cerem
permisiunea și apreciem dacă v-ați dat consimțământul. În cazul refuzării consimțământului, nu
suntem autorizați să desfășurăm activitatea planificată, pe care, prin urmare, nici nu o vom face.

5. CUM COMUNICĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Comunicăm datele cu caracter personal ale Utilizatorilor exclusiv după cum urmează.
ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI UTILIZATORULUI: Comunicăm datele Utilizatorilor atunci când ni se cere
sau suntem autorizați prin altă modalitate să le comunicăm. În cazul consimțământului, putem comunica
datele cu caracter personal – inclusiv profilul comercial – partenerilor noștri sau partenerilor noștri colaboratori
conform secțiunii 3 punctul g) de mai sus.
CU COMPANIILE CARE APARȚIN GRUPULUI DE SOCIETĂȚI: În vederea atingerii scopurilor detaliate la
secțiunea 4, putem împărtăși datele Utilizatorilor cu societățile noastre afiliate și filialele noastre, în special cu
societățile AMC menționate în Anexă, dacă e necesar.
CU PARTENERI DE ÎNCREDERE: Putem împărtăși datele dvs. cu societățile noastre afiliate și filialele
noastre care desfășoară activități în domeniul media și divertisment și/sau cercetarea datelor, precum și cu
partenerii noștri societăți mixte din aceleași domenii, cu scopul prelucrării, analizei sau stocării datelor dvs.
conform condițiilor Regulamentului sau alte scopuri care sunt necesare pentru asigurarea Serviciilor și
Promoțiilor, în măsura în care acest lucru e necesar.
CU PRESTATORI TERȚI DE ÎNCREDERE: Folosim prestatori terți pentru îndeplinirea numeroaselor servicii
și funcții – de exemplu servicii de hosting internet, întreținere tehnică, trimiterea de e-mailuri în masă, servicii
de curierat, agenții de marketing etc. Putem împărtăși datele Utilizatorilor cu acești prestatori, cu condiția ca ei
să-și asume obligația de confidențialitate conform prezentului Regulament și ca părțile terțe să utilizeze datele
dvs. exclusiv la comanda și conform instrucțiunilor societății noastre, dacă e necesar.
DATE PARTAJATE PRIN BUTOANE ALE TERȚILOR CARE ARATĂ SPRE REȚELE SOCIALE, WIDGETURI
ȘI ALTE CONȚINUTURI ÎNCORPORATE: Câteva dintre Serviciile noastre cuprind conținuturi integrate
reglementate de terți, către servicii cum ar fi partajarea prin rețelele sociale, scrierea unor comentarii și
afișarea înregistrărilor video sau fotografiilor. Atunci când folosiți aceste servicii, ele pot colecta date de la și
despre dvs. și interacțiunea dvs. cu conținutul, inclusiv adresa de URL pe care tocmai o vizitați. În cazul
acestei activități, se aplică regulamentul rețelei sau serviciului părții terțe privind protecția datelor și setările
dvs. în legătură cu acestea. Rețineți că activitatea dvs. poate fi urmărită și fără interacțiune, de exemplu prin
aplicarea cookie-urilor sau altor tehnologii similare. Dacă acest lucru reprezintă o problemă pentru dvs.,
asigurați-vă că înainte de a utiliza Serviciile noastre, vă deconectați de la aceste servicii.
ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE ȘI ÎN VEDEREA PROTEJĂRII UTILIZATORULUI, A
SOCIETĂȚII NOASTRE ȘI A ALTORA: Comunicăm datele dvs. cu caracter personal cu terți dacă
considerăm, cu bună credință, că această comunicare este necesară (a) în vederea conformării cu legea
aplicabilă sau pentru răspunsul la citațiile, încheierile sau alte măsuri similare care ne-au fost înmânate, (b) în
vederea protejării drepturilor și proprietății noastre sau ale Utilizatorilor sau ale terților; sau (c) în vederea
securității serviciilor și sistemelor noastre sau ale clienților noștri și terților.
ÎN LEGĂTURĂ CU CESIUNEA ÎNTREPRINDERII: Dacă purtăm negocieri în legătură cu o transformare a
companiei sau efectuăm o transformare a companiei – de exemplu fuziune, achiziție de către o altă
companie, reorganizare sau vânzarea tuturor sau unor active –, în cadrul acestei tranzacții, datele
Utilizatorilor pot fi transferate conform regulamentului aplicabil privind protecția datelor.
ÎN CAZUL DATELOR ANONIMIZATE: Putem partaja sau comunica datele anonimizate și datele care de altfel
nu pot fi folosite pentru identificarea dvs. sau pe care le faceți publice dvs., cum ar fi datele publice ale
profilului dvs. de utilizator. De exemplu, putem crea date despre utilizatorii Serviciilor prin anonimizare, prin
care devine imposibil pentru oricine să vă identifice individual. Prezentul Regulament nu limitează în niciun fel
utilizarea sau comunicarea datelor anonime de către noi și ne rezervăm dreptul de a utiliza aceste date și de
a le comunica partenerilor noștri, persoanelor care publică anunțuri și, la latitudinea noastră, cu alte părți terțe.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE: dacă sunteți cetățean european, țineți cont de faptul că în cadrul
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal putem transfera datele dvs. cu caracter personal și în afara
teritoriului Spațiului Economic European, inclusiv în țări care în prezent nu asigură protecția corespunzătoare
a datelor cu caracter personal (mai ales în Statele Unite). Aceste transferuri de date facilitează prelucrarea
datelor cu caracter personal așa cum este definită mai sus. Atunci când transferăm date cu caracter personal
în aceste țări, introducem garanții adecvate (cum ar fi condiții generale de contractare aprobate de Comisia
Europeană) în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Pentru mai multe informații legate de garanțiile
aplicate, vă rugăm contactați responsabilul nostru cu protecția datelor.
6. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?
AMC asigură Utilizatorilor instrumente pentru setările de cont prin care aceștia își pot gestiona datele.
EXERCITAREA DREPTURILOR: Pe lângă acestea, în toate cazurile aveți dreptul de a exercita anumite
drepturi legate de datele dvs. cu caracter personal în funcție de legislația națională și circumstanțele
prelucrării datelor. Aceste drepturi includ următoarele:
a) Acces la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm;
b) Solicitarea rectificării sau ștergerii datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte;
c) Solicitarea ștergerii datelor dvs. cu caracter personal de exemplu în cazuri în care nu mai sunt
necesare datele în scopul în care au fost colectate;
d) Solicitarea restricționării prelucrării datelor cu privire la datele cu caracter personal (de exemplu până
la efectuarea investigației privind corectitudinea datelor cu caracter personal, pe care o efectuăm din
cauza unei sesizări făcute privind inexactitatea datelor);
e) Solicitarea portabilității datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal (sau furnizarea unei copii
a anumitor date cu caracter personal într-un format structurat, cu scopul transmiterii către o altă
organizație);
f) Opunere față de prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile în care temeiul prelucrării datelor
este interesul nostru legitim. În aceste cazuri, e posibil să fim nevoiți să încetăm prelucrarea datelor
cu caracter personal;
g) Revocarea consimțământului dat la prelucrarea datelor cu caracter personal; și
h) Transmiterea unei solicitări la autoritatea națională pentru protecția datelor.
Utilizatorii își pot exercita aceste drepturi prin prezentarea unui act de identitate, adică prin trimiterea unei
copii a cărții de identitate sau a unui act echivalent la adresa de e-mail dpo@amcnetworks.com sau la adresa
AMC Networks Central Europe Kft., Budapest 1139, Str. Lomb 21-25.
COOKIE-URI. Puteți refuza să vă trimitem materiale publicitare care corespund intereselor dvs. Pentru mai
multe informații privind materialele noastre publicitare și modalitatea de a vă exprima refuzul, consultați
Regulamentul nostru privind cookie-urile. Aveți posibilitatea de a interzice cookie-urile. În Regulamentul nostru
privind cookie-urile, găsiți mai multe informații despre cookie-uri, utilizarea lor și modalitățile de a le interzice.
INFORMĂRI COMERCIALE. Puteți solicita oricând încetarea mesajelor noastre în scop publicitar. Atunci
când vă trimitem informări promoționale, puteți semnala că nu mai doriți să primiți alte informări promoționale
din partea noastră, și aveți posibilitatea de a refuza această informare; puteți face acest lucru urmând
instrucțiunile privind dezabonarea trimise în e-mailul promoțional, sau contactați-ne direct la adresa de e-mail
dpo@amcnetworks.com. Cu toate că ne-ați semnalat preferințele privind marketingul prin e-mail, vă putem
trimite în continuare e-mailuri de contact și/sau privind tranzacțiile (care nu au caracter de marketing) în
privința Serviciilor și Promoțiilor, inclusiv, de exemplu, confirmările administrative și notificările privind
actualizarea Regulamentului nostru, în cazul în care vă trimitem notificările pe această cale.
LOCALIZARE GEOGRAFICĂ În cazul în care accesați Serviciile sau vă înscrieți la Promoții de pe un
dispozitiv mobil și nu doriți ca dispozitivul dvs. să ne trimită date privind urmărirea geografică, nu autorizați ca
dispozitivul să ne partajeze aceste date, sau dezactivați funcția GPS sau alte funcții de localizare ale
dispozitivului, dacă e necesar. Instrucțiunile privind dezactivarea funcției GPS sau altor funcții de urmărire
geografică trebuie să fie furnizate de producătorul dispozitivului. Dacă anterior v-ați dat consimțământul la
colectarea datelor de localizare care vă privesc, aveți posibilitatea de a opri oricând ulterior colectarea datelor;
în acest scop, modificați preferințele indicate pe dispozitivul dvs. mobil sau, urmând pașii procesului de
dezinstalare standard pentru îndepărtarea aplicațiilor de pe dispozitive, îndepărtați aplicația de pe dispozitivul
dvs. mobil.

7. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?
Păstrăm datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (i) pe durata valabilității Serviciilor și/sau Promoțiilor,
precum și ulterior (ii) pe durata necesară pentru conformarea cu prevederile legale sau reglementările sau
atingerea scopurilor prevăzute în prezentul Regulament. La stabilirea duratei de păstrare aplicabile, ținem
cont de scopurile de mai sus și de termenul de prescripție aplicabil în țara dvs. de domiciliu în ceea ce
privește formularea și apărarea pretențiilor legale, precum și propriile noastre obligații legale și cele stabilite
de reglementări.
8. ALTE CHESTIUNI
MODIFICAREA REGULAMENTULUI. Din când în când, putem modifica acest Regulament. În cazul
modificării Regulamentului, vă notificăm prin publicarea regulamentului actualizat și prin modificarea „datei
intrării în vigoare” menționate la începutul documentului. Dacă utilizați Serviciile sau vă înscrieți la Promoții
după „Data intrării în vigoare” publicată, acceptați versiunea actuală a prezentului Regulament, inclusiv
modificările aduse înainte de „Data intrării în vigoare”. Vă anunțăm despre modificările esențiale ale
prezentului Regulament și prin e-mail și dacă e necesar, vă solicităm și consimțământul. Vă încurajăm ca
întotdeauna să consultați Regulamentul atunci când utilizați Serviciile noastre sau vă înscrieți la Promoțiile
noastre, astfel veți avea informații la zi despre practicile noastre privind informarea și despre posibilitățile de
alegere care vă sunt disponibile.
LINKURI CĂTRE PAGINILE WEB ALE TERȚILOR. Prin Servicii pot fi disponibile linkuri care arată duc spre
paginile web ale terților. Făcând clic pe astfel de reclame și linkuri, vă redirecționăm pe pagina web sau
aplicația unui terț. Nu suntem răspunzători pentru practicile privind protecția datelor sau conținuturile acelor
pagini web. În cazul datelor cu caracter personal indicate prin acele pagini web se aplică Regulamentele
privind protecția datelor ale acelor pagini web; prezentul Regulament nu se aplică acestora. Vă încurajăm să
citiți declarația privind protecția datelor a tuturor paginilor web vizitate și a aplicațiilor utilizate de dvs.
Prezentul Regulament se referă exclusiv la datele cu caracter personal colectate de către noi prin intermediul
Serviciilor și Promoțiilor și nu acoperă paginile web sau aplicațiile terților. Accesul la datele terților prin
Servicii, respectiv linkurile din cadrul Serviciilor care arată către alte pagini web și site-uri web sunt pentru
comoditatea dvs. și nu exprimă acordul nostru cu privire la acești terți, produsele, serviciile, paginile și siteurile web ale lor sau conținuturile lor publicate prin Servicii sau paginile și site-urile lor web.
MĂSURI DE SECURITATE: Suntem angajați față de protecția securității datelor dvs. Aplicăm numeroase
tehnologii și proceduri de securitate conforme cu standardele din sector ca să protejăm datele dvs. față de
accesul, utilizarea sau dezvăluirile ilegale. Aceste măsuri corespund cerințelor legale și pot varia în funcție de
sensibilitatea datelor colectate de noi.
ALTE JURISDICȚII: Dvs. decideți din proprie inițiativă să accesați Serviciile și/sau să vă înscrieți la Promoții și
aveți obligația de a respecta legislațiile naționale, dacă și în măsura în care acestea sunt aplicabile. AMC, la
latitudinea sa, poate restricționa oricând integral sau parțial disponibilitatea Serviciului sau Promoției în
privința oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții. În cazul unei încălcări a securității datelor, poate
iniția o procedură la responsabilul cu protecția datelor maghiar (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației /, H1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, Fax: +3613911410) sau la oricare
judecătorie locală care are competență, din Ungaria.

