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Condiții de utilizare 

Bine ați venit în această aplicație („App”) a Hoffmann SE (în continuare „Noi” și/sau „Hoffmann”). Prezentele condiții de 
utilizare sunt valabile pentru toții utilizatorii acestei aplicații. 
 
1. Licență de utilizare și drepturi de proprietate intelectuală 
Noi și toate firmele asociate cu noi și/sau emitentul licenței deținem în exclusivitate drepturile de proprietate intelectuală 
asupra conținuturilor aplicației. Nu aveți niciun fel de drepturi asupra App, dacă acest lucru nu este reglementat explicit 
în mod diferit în condițiile de utilizare. 
Pentru utilizarea aplicației vă oferim o licență limitată și care, în mod explicit, este neexclusivă, netransmisibilă și 
revocabilă în orice moment. Utilizarea trebuie să corespundă obligatoriu prevederilor condițiilor de utilizare. Licența nu 
oferă mai ales dreptul de copiere și/sau prelucrare asupra App. De asemenea, nu aveți dreptul de a modifica App în 
niciun fel. 
 
2. Utilizare nepermisă  
Vă este interzisă utilizarea acestei App într-un mod ilegal și/sau care încalcă în orice fel principiile bunelor practici. 
 
3. Excluderea responsabilității 
Nu preluăm niciun fel de garanție privind funcționarea corectă a App. Aplicația este pusă la dispoziție ca atare, iar 
utilizarea acesteia se efectuează asumându-vă potențialele riscuri. Nu garantăm, în acest context, că aplicația 
funcționează fără erori, că nu conține viruși și că acțiunile executate prin intermediul aplicației nu conțin erori. 
 
4. Excluderea garanției 
Această aplicație vă este pusă la dispoziție gratuit. Din acest motiv nu ne asumăm, în limitele legale, nicio răspundere 
pentru daunele care ar putea surveni în urma utilizării App. Utilizarea App se face pe risc propriu. Dacă v-au survenit 
daune, singura soluție este să ștergeți App. 
 
5.  Reziliere  
Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții de utilizare. Vă punem la dispoziție aceste informații 
în cadrul App și acestea vor intra în vigoare în decurs de 10 zile. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de 
utilizare modificate, singura soluție este să ștergeți App. 
 
6.  Legislația aplicabilă și sediul instanței competente 
Aceste condiții de utilizare se supun legislației germane și trebuie interpretate corespunzător. Pentru toate litigiile 
referitoare la aceste condiții de utilizare sunt responsabile exclusiv tribunalele din Germania. 
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Politica de confidențialitate 

Protejarea vieții dvs. private este foarte importantă pentru noi. Noi privim acest lucru ca parte a responsabilității 
corporative prin protejarea informațiilor și datelor încredințate companiei. Pentru a vă simți în siguranță atunci când 
utilizați aplicația noastră, respectăm cu strictețe dispozițiile legale la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și 
dorim să vă informăm în detaliu despre modul în care gestionăm datele dvs. 
 
1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor mele? 
Compania Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. atunci 
când utilizați această aplicație. 
Persoana responsabilă pentru protecția datelor din cadrul companiei Hoffmann SE poate fi contactată prin poștă la 
adresa menționată mai sus, în atenția responsabilului cu protecția datelor și prin e-mail la: dataprotection@hoffmann-
group.com. 
 
2. Când colectează aplicația date despre dvs. și în ce bază legală? 
La descărcarea aplicației sunt transferate informațiile necesare către magazinul de aplicații (App Store), așadar în 
special numele de utilizator, adresa de e-mail și numărul de client al contului dvs., momentul descărcării, informațiile de 
plată și codul individual al dispozitivului. Nu avem nicio influență asupra acestui proces de colectare a datelor și nu 
suntem responsabili pentru aceasta. Prelucrăm datele doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru 
descărcarea aplicației pe dispozitivul dvs. mobil.  
 
Când ne contactaţi prin e-mail, adresa dumneavoastră de e-mail şi, dacă vor fi furnizate, numele şi numărul dvs. de 
telefon vor fi stocate de noi pentru a răspunde întrebărilor dvs., baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6 Para. 
1 lit. f RGPD. 
 
Folosim Google Analytics pentru a analiza modul de utilizare a aplicației noastre și a putea îmbunătăți în mod regulat 
aplicația. În acest sens sunt utilizate așa-numitele cookie-uri, fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. și care 
ne permit o analiză a modului dvs. de utilizare a aplicației. Cu ajutorul datelor statistice obținute putem să îmbunătățim 
serviciul și să facem aplicaţia mai interesantă pentru dvs. ca utilizator. În cazul în care are loc un transfer către o țară 
terță nesigură, acest lucru se face în baza art. 49 (1) a) din RGPD. 
 
Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este Art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a a RGPD. 
 
Datele furnizorului terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, dacă nu 
sunteți rezident în UE: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. 
 
Condiții pentru utilizator: www.google.com/analytics/terms/gb.html. 
 
Prezentare generală a politicii de confidențialitate: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.   
 
Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. 
 
Găsiți aici informații suplimentare privind politica de confidențialitate: https://www.hoffmann-
group.com/company/datenschutz. 
 
Puteţi revoca oricând consimţământul dvs. de a utiliza Google Analytics făcând setarea corespunzătoare în aplicaţie. 
 
3. Notificare push 
 
Acceptând să primiți notificări push atunci când porniți prima dată aplicația, sunteți de acord ca token-ul de înregistrare 
să fie stocat pe serverele noastre și utilizat pentru trimitere. Setările privind subiectele pe care doriți să primiți mesaje 
vor fi stocate în legătură cu token-ul anonimizat și păstrate până la revocare. 
 
Vă rugăm să rețineți: Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către operatorul magazinului de aplicații. În 
momentul în care vă înregistrați în magazinul de aplicații, ați încheiat propriul contract de utilizare cu operatorul 
magazinului de aplicații. Puteți afla ce date sunt prelucrate de către operatorul magazinului de aplicații, în special în 
cadrul înregistrării pe portalul său, în declarația de protecție a datelor a furnizorului terț. 
 
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări a datelor dumneavoastră în scopul unei astfel de 
publicități. Puteți trimite obiecția dumneavoastră la datele de contact de mai sus sau direct la compania Hoffmann Group 
respectivă. 
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4. Cât timp sunt stocate datele dvs.? 
Stocăm datele atât timp cât aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate (de 
ex. în cadrul unei relații contractuale) sau atât timp cât acest lucru este prevăzut de lege.  
 
Ştergem datele colectate în timpul procesului de contact după ce stocarea nu mai este necesară sau, în cazul obligaţiilor 
legale de păstrare a datelor, limităm prelucrarea. 
 
Datele colectate prin Google Analytics sunt șterse automat după 14 luni. Datele a căror perioadă de stocare a fost 
atinsă sunt șterse automat o dată pe lună. 
 
5. Ce drepturi aveți în privința politicii de confidențialitate? 
În conformitate cu cerințele legale respective, în relația dvs. cu compania Hoffmann SE și companiile din Grupul 
Hoffmann aveți dreptul la informare (Art. 15 al RGPD), corectare (Art. 16 al RGPD), ștergere (Art. 17 al RGPD), 
restricționare a prelucrării (Art. 18 al RGPD), precum și la portabilitatea datelor (Art. 20 al RGPD). În plus aveți dreptul 
de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor (Art. 77 al RGPD). 
 
Dacă v-ați dat acordul companiei Hoffmann SE sau uneia dintre companiile Grupului Hoffmann, îl puteți revoca oricând 
cu efect pentru viitor prin e-mail, fax sau scrisoare: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, telefax: +49 89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-
group.com.  
 
Vă puteți opune prelucrării datelor, dacă compania Hoffmann SE prelucrează datele dvs. în sensul păstrării unui 
echilibru al intereselor. Dacă depuneți o obiecție, datele dvs. nu mai sunt prelucrate, cu excepția cazului în care 
compania responsabilă poate demonstra cu motive întemeiate și legitime necesitatea prelucrării datelor, care să 
prevaleze intereselor, drepturilor și libertății dvs., sau dacă prelucrarea servește executării, exercitării sau apărării 
revendicărilor legale. 
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