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CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI NOTIFICARE PRIVIND 
PROTECŢIA DATELOR PENTRU JOCURILE CU PREMII 

Concursul de pronosticuri pentru Campionatul 
european de fotbal 

Participarea la jocul cu premii al Hoffmann SE este reglementată exclusiv prin condiţiile de 
participare stabilite de Hoffmann SE şi de NewClicks UG (răspundere limitată) & Co. KG.  
Jocul cu premii se referă la concursul de pronosticuri pentru meciurile Campionatului 
European de Fotbal, operat de Hoffmann SE, care poate fi găsit la adresa 
kick4tools.hoffmann-group.com. Prestatorul de servicii pentru concursul de pariuri este 
NewClicks UG (răspundere limitată) & Co. KG in D-47495 Rheinberg. Condiţiile de 
participare stabilite de NewClicks UG (răspundere limitată) & Co. KG pot fi consultate în 
secţiunea de mai jos.  

 

1. Condiţii şi perioada de participare 

Sunt îndreptăţite să ia parte la concurs persoanele fizice în vârstă de cel puţin 18 ani, dintr-

una dintre ţările participante (Germania, Olanda, Franţa, Polonia, Marea Britanie, Spania, 

Danemarca, Ungaria, România, Slovenia, Cehia). Angajaţii Hoffmann Group şi rudele 

acestora nu au drept de participare.  

O persoană poate participa o singură dată.  

Concursul de pronosticuri începe în prima zi de meciuri de la Campionatul European 2021 şi 

se încheie după finala CE, din 11 iulie 2021. 

 

2. Înregistrarea pentru jocul cu premii 

Participarea la concursul de pronosticuri se face în urma înregistrării datelor participantului 

la kick4tools.hoffmann-group.com precum şi prin introducerea pronosticurilor personale 

pentru fiecare zi de meciuri. 

În cadrul procesului de înregistrare, utilizatorul primeşte la adresa de e-mail indicată un link 

de confirmare a înregistrării. Înregistrarea se încheie odată cu trimiterea formularului de 

înregistrare. 

Participantul garantează că informaţiile personale oferite în procesul de înregistrare sunt 

reale şi corecte. 

Nu există dreptul de înregistrare. Fiecare utilizator este răspunzător de toate acţiunile 

efectuate prin folosirea parolei sale. În cazul în care un terţ abuzează de parolă, operatorii 

trebuie înştiinţaţi imediat. 

Numele jucătorului este afişat în clasament şi astfel devine public. În plus, participanţii pot 

face publice informaţii opţionale despre profilul jucătorului. 

 

3. Premiile şi stabilirea câştigătorilor 

Locul 1: Dulapuri mobile GARANT GridLine pentru scule 

Locul 2: Set de scule de 59 buc. 

Locul 3: Set de scule de 20 buc. 
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Locurile 4-5: Ciocan rotopercutor Bosch  

Locul 6: Set Joker de chei combinate de 11 buc. 

Locurile 7-9: Unealta multifuncţională Leatherman Wingman 

Locurile 10+11: Set şurubelniţe GARANT de 14 buc. 

Locurile 12-13: Fotoliu Blakläder tip sac 

Locurile 14+15: Geantă Duffle de la Helly Hansen 

 

La finalul perioadei de participare, punctele obţinute de fiecare participant sunt însumate şi 

afişate într-un clasament. Descrescător, de la numărul cel mai mare de puncte, sunt 

acordate locurile de la 1 la 15. În caz de egalitate de puncte, poziţiile finale vor fi decise prin 

tragere la sorţi. Decisivă va fi situaţia stabilită de Hoffmann SE. 

 

4. Expedierea premiilor 

Câştigătorii sunt anunţaţi prin e-mail şi li se solicită adresa pentru expedierea premiilor. În 

cazul în care câştigătorii nu răspund în 14 zile de la data trimiterii e-mailului, îşi pierd dreptul 

de revendicare a premiului. Expedierea premiului se face cu poşta prin intermediul Hoffmann 

SE, cel mai târziu în 40 de zile după anunţarea câştigătorilor şi exclusiv la adresele de 

livrare din ţările participante. Sunt excluse înlocuirea produsului, plata în numerar sau 

trimiterea către terţ. 

 

5. Obligaţiile participanţilor 

Participantul se obligă să respecte regulile etice şi general acceptate ale interacţiunii pe 

internet precum şi eticheta în mediul online. 

  

În cadrul concursului de pronosticuri, este de dorit ca între jucători să fie o relaţie deschisă, 

respectuoasă şi politicoasă. Insultele, injuriile, calomniile şi ameninţările adresate altor 

participanţi, personalului de asistenţă sau terţilor sunt strict interzise. La înregistrare, trebuie 

să aveţi în vedere alegerea unui nume neutru de joc. Numele de utilizator rasiste, 

defăimătoare, insultătoare, sexiste, care elogiază violenţa precum şi numele protejate de 

copyright pot fi blocate fără explicaţii sau pot fi şterse.  

 

Sunt valabile regulile generale de joc care pot fi consultate la kick4tools.hoffmann-

group.com, în secţiunea „Reguli”. Acestea sunt acceptate explicit la înregistrare de către toţi 

participanţii. Modificările majore ale regulilor vor fi comunicate participanţilor pe site sau prin 

e-mail. 

  

Concursul de pronosticuri nu poate fi folosit în mod abuziv, în special 

  

- nefiind permise transmiterea sau afişarea de informaţii cu conţinut ilegal sau imoral şi nici 

referirea la astfel de informaţii. Printre acestea se numără în principal informaţii care incită 

publicul, în sensul art. 130, 130a şi 131 din StGB (Codul Penal al Germaniei), instigă la 

comiterea de infracţiuni, elogiază sau minimalizează violenţa ori sunt ofensatoare din punct 

de vedere sexual, informaţii pornografice în sensul art. 184 din StGB, informaţii în măsură să 

afecteze serios din punct de vedere moral copiii sau tinerii ori bunăstarea acestora, precum 

şi informaţii care ar putea aduce atingere imaginii Grupului Hoffmann. Trebuie respectate 

prevederile convenţiei federale referitoare la protecţia tinerilor în mass media şi cele ale legii 

privind protecţia tinerilor. 

  

Trebuie respectate drepturile naţionale şi internaţionale de autor, cele privind mărcile 

comerciale, patentele, denumirile şi brandurile precum şi alte drepturi de proprietate 
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industrială şi drepturi personale ale terţilor. În caz de încălcări repetate şi consistente ale 

obligaţiilor, Hoffmann SE are dreptul de a-l exclude definitiv pe participant de la concursul de 

pronosticuri. 

  

Participantul este responsabil pentru tot conţintul distribuit în urma folosirii datelor sale de 

acces. Hoffmann SE nu va efectua o monitorizare sau o verificare generală a acestui 

conţinut. 

  

În cadrul concursului de pronosticuri, participantul exonerează Hoffmann SE de orice 

pretenţii ale unor terţi, care iau naştere dintr-o utilizare ilegală a informaţiilor, serviciilor şi 

datelor furnizate sau cu aprobarea sa, sau care rezultă în special din litigii privind protecţia 

datelor, drepturile de autor ori din alte litigii legate de participarea la concursul de 

pronosticuri. Dacă participantul identifică sau ar trebui să identifice riscul unei astfel de 

încălcări, are obligaţia de a înştiinţa imediat Hoffmann SE. 

 

6. Răspunderea 

Hoffmann SE nu-şi asumă nicio răspundere pentru caracterul complet, corect şi pentru 

actualitatea în fiecare caz în parte a informaţiilor puse la dispoziţie în cadrul concursului - în 

special conţinutul jocului, sfaturi, puncte calculate, poziţia în clasament sau premiile. Acest 

lucru este valabil şi pentru conţinutul tuturor celorlalte pagini de internet conectate prin 

linkuri, la care prezentul site face trimitere direct sau indirect. Hoffmann SE nu este 

responsabil pentru conţinutul acestor pagini. În niciun caz Hoffmann SE nu-şi asumă 

răspunderea pentru daune care apar ca urmare a pierderii posibilităţii de utilizare sau a 

pierderii de date, apărute în legătură cu utilizarea documentelor sau a informaţiilor ori cu 

prestarea de servicii accesibile pe acest site. 

Hoffmann SE îşi asumă întreaga răspundere conform prevederilor legale pentru atingeri 

aduse vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii ca urmare a încălcării din neglijenţă sau cu 

intenţie a obligaţiilor, precum şi pentru daunele care intră sub incidenţa Legii privind 

Răspunderea Civilă pentru Produse. Acelaşi lucru este valabil şi pentru încălcări premeditate 

sau din neglijenţă gravă a contractului, nerespectarea garanţiei, pentru situaţiile de fraudă 

sau pentru acţiunile frauduloase. Este exclusă orice altă răspundere pentru daune care apar 

direct sau indirect ca urmare a folosirii acestui site. 

O garanţie a accesibilităţii conţinutului şi a ofertelor site-urilor nu poate fi asigurată şi nici 

pretinsă. Este valabil şi pentru daune rezultate din folosirea fără drept sau greşită a 

autentificării protejate de parolă. Nu ne asumăm nicio răspundere nici pentru erorile 

existente în cadrul ofertei. Nu există dreptul de amendare în caz de eroare, de pierdere de 

date şi nici dreptul de corectare a rezultatelor, a punctelor, a pronosticurilor, a clasamentelor 

sau a altor tipuri de conţinut. 

 

7. Dispoziţii finale 

Condiţiile de utilizare se supun dreptului material al Republicii Federale Germania, cu 

excepţia Convenţiei ONU privind contractele referitoare la vânzările internaţionale de bunuri.  

Hoffmann SE îşi rezervă în mod explicit dreptul de a încheia jocurile cu premii fără a notifica 

în prealabil şi fără a comunica motive sau de a le modifica în privinţa concepţiei sau a 

condiţiilor speciale.  
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În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract îşi pierd în totalitate sau 

parţial valabilitatea sau devin nule, sau în cazul în care contractul conţine vreo omisiune, 

restul clauzelor contractuale rămân neatinse de aceasta. 

 

Prin participarea la jocul cu premii, participanţii acceptă prezentele condiţii de participare. 

 

 

 

Condiţii de participare ale NewClicks UG 

(răspundere limitată) & Co. KG 

 

Operatorul (Hoffmann SE) acestui concurs de pronosticuri este responsabil pentru întregul 

conţinut, şi anume pentru condiţiile de participare şi pentru premiile acordate. Dezvoltatorul 

şi distribuitorul acestui joc - NewClicks UG [răspundere limitată] & Co. KG - nu este 

răspunzător pentru conţinutul concursului cu pariuri. 

  

Pentru a participa la jocul cu premii trebuie să vă înregistraţi. Datele dvs. de înregistrare sunt 

supuse condiţiilor beneficiarului privind protecţia datelor. Din motive de securitate, contul 

dvs. de înregistrare va fi protejat de o parolă. Asiguraţi-vă că parola la contul dvs. de 

utilizator nu este accesibilă unui terţ! Operatorul nu-şi asumă nicio răspundere pentru 

acţiunile unor terţi realizate prin folosirea parolei sau a unui cont de utilizator. 

  

Datele personale ale participanţilor sunt procesate electronic în scopul derulării jocului cu 

premii şi sunt stocate până la revocarea consimţământului. Odată cu înscrierea la acest joc 

cu premii, participantul se declară de acord ca operatorul să-i facă numele public atunci 

când este necesar. 

  

Odată ce v-aţi configurat un cont de utilizator, operatorul va colecta datele cu caracter 

personal. Toate informaţiile oferite în mod voluntar vor fi stocate până la revocarea 

consimţământului. În cazul utilizării abuzive a datelor de către operator, nu există nicio 

posibilitate de a atrage răspunderea asupra companiei distribuitoare - NewClicks UG 

[răspundere limitată] & Co. KG - sau asupra autorităţii care a acordat licenţa pentru acest 

joc. Pretenţiile se vor îndrepta exclusiv spre operatorul acestui joc. În caz de încălcare, nu 

există nicio posibilitate ca dezvoltatorul sau compania distribuitoare a acestui joc - 

NewClicks UG [răspundere limitată] & Co. KG - să fie făcuţi responsabili. Pretenţiile se vor 

îndrepta exclusiv spre operatorul acestui joc. 

  

Orice cale judiciară este exclusă. 
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Notificare privind protecţia datelor pentru jocul cu premii Concursul de 
pronosticuri Senzaţii tari CE 
 
Declaraţia de protecţie a datelor în cadrul Concursului de pronosticuri Senzaţii tari CE vine în completarea politicii 
generale de protecţie a datelor a Hoffmann SE, de la: https://www.hoffmann-
group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 
 
În cele ce urmează, vă informăm despre datele pe care le prelucrăm atunci când prin intermediul linkului 
kick4tools.hoffmann-group.com participaţi la jocul nostru cu premii şi care sunt drepturile dvs. în ceea ce priveşte 
datele personale. 
 
 

1. Responsabilii şi persoanele de contact 
 
În cazul în care participaţi la jocul cu premii, responsabil pentru procesarea datelor dvs., în sensul Regulamentului 
General UE de Protecţie a Datelor (RGPD), este Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.  

Puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Hoffmann SE prin poştă la adresa de mai sus, 
menţionând „În atenţia responsabilului cu protecţia datelor” şi prin e-mail la: dataprotection@hoffmann-group.com.  

 

2. Prelucrarea datelor dvs. 
 

2.1 Accesarea site-ului 
În aşa-numitele fişiere-jurnal ale serverului, stocăm datele dvs. tehnice de acces, cum ar fi numele fişierului solicitat, 
data şi ora accesării, cantitatea de date transmisă şi furnizorul solicitant. Aceste date sunt prelucrate având ca bază 
legală art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim constă exclusiv în asigurarea unei funcţionări fără dificultăţi 
a site-ului şi o îmbunătăţire a ofertei noastre.  
Alte date cu caracter personal sunt colectate doar dacă utilizatorul site-ului oferă informaţii voluntar, de exemplu în 
urma solicitării la înregistrare sau prin setările browserului său. 
 

2.2 Înregistrarea în aplicaţia Concursul de pronosticuri CE 
Pentru înregistrarea în concursul de pronosticuri, la crearea unui cont de utilizator în aplicaţia Concursul de 
pronosticuri CE, sunt colectate următoarele date cu caracter personal:  
 

• Date personale (nume, prenume) 

• Date de contact (e-mail) 

• Date de utilizator (numele jucătorului) 
 

2.3 Expedierea premiilor 
Pentru notificare în caz de câştig şi pentru expedierea premiilor, procesăm următoarele dvs. date cu caracter 
personal: 
 

• Adresa de e-mail 

• Prenumele şi numele 

• Adresa 
 
Procesarea datelor dvs. de la punctele 2.2. şi 2.3. se face în baza art. 6 alin. 1 lit. B din RGPD, ceea ce înseamnă că 
procesarea este necesară pentru îndeplinirea contractului, în cazul de faţă, a condiţiilor de participare.   
 

2.4 Implementarea concursului de pronosticuri 
Pentru implementarea concursului de pronosticuri şi pentru stabilirea câştigătorului, datele dvs. de utilizator, cum ar fi 
evenimentele cu pronosticuri şi numele de jucător sunt înregistrate şi procesate. Procesarea se face în baza art. 6 
alin. 1 lit. b din RGPD (condiţiile de participare). 
 

2.5 Date care pot fi vizualizate public 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
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Pentru generarea unui clasament al participanţilor, numele jucătorilor va fi făcut public. Procesarea în acest caz se 
face în baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (condiţii de participare). 
 
În plus, pentru un schimb complet de informaţii cu alţi participanţi, puteţi opta pentru publicarea altor date cu caracter 
personal existente în cadrul profilului dvs. de jucător.   
 
Printre informaţiile opţionale se numără: 
 

• Adresa de e-mail 

• Prenumele şi numele 

• Evenimentele cu pronosticuri 
 
În setările contului dvs. de utilizator veţi vedea ce alte date puteţi publica.  
Baza legală pentru procesarea acestor date este consimţământul dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. Puteţi 
oricând să vă revocaţi consimţământul cu efect pentru viitor, modificând în acest sens setările din contul dvs. de 
utilizator.   

 

2.6 Contact 
Aveţi posibilitatea să luaţi legătura cu noi folosind formularul de contact. În acest context, procesăm date exclusiv în 
scopul comunicării cu dvs. Procesarea se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. Datele colectate de noi la 
momentul folosirii formularului de contact sunt şterse automat după procesarea completă a solicitării dvs., mai puţin în 
cazul în care avem nevoie de solicitarea dvs. pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau legale. 
 
 

3. Abonarea la buletinul informativ  
 
Aveţi posibilitatea de a solicita buletinul nostru informativ, în care veţi fi informat în mod regulat despre oferte. În cazu l 
solicitării buletinului nostru informativ, folosim aşa-numită procedură double opt-in, adică vă trimitem buletinul 
informativ prin e-mail numai dacă confirmaţi cu un clic pe linkul din e-mailul nostru de notificare că sunteţi proprietarul 
adresei de e-mail indicate. Odată ce aţi confirmat adresa de e-mail, vă stocăm până la momentul dezabonării adresa 
de e-mail, momentul înregistrării şi IP-ul folosit pentru înregistrare. Stocarea serveşte doar pentru a vă trimite buletinul 
informativ şi drept dovadă pentru înregistrarea dvs.  
Puteţi oricând să vă dezabonaţi de la buletinul informativ. În fiecare buletin informativ se găseşte un link de 
dezabonare. În acest sens, este suficient să trimiteţi un mesaj către una dintre datele de contact (de ex., prin 
e-mail) indicate mai sus ori în buletinul informativ. Baza legală pentru procesare este consimţământul dvs. 
conform art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.  

 
 

4. Transmiterea mai departe a datelor dvs. 
 
În măsura în care Hoffmann SE sau o companie a Grupului Hoffmann utilizează furnizori externi de servicii pentru 
prestarea de servicii (furnizori de hosting, de servicii de expediere etc.) sau în măsura în care o altă companie a 
Grupului Hoffmann este responsabilă pentru procesare, respectivele companii vor avea acces la datele dvs. doar 
dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor lor. Prestatorii externi de servicii au fost aleşi 
de noi şi pregătiţi cu atenţie.  
 
Pentru implementarea concursului de pronosticuri, apelăm la furnizorul de servicii NewClicks UG (răspundere limitată) 
& Co. KG. Colaborarea cu NewClicks UG & Co. KG are loc în cadrul contractului de împuternicire privind procesarea 
datelor conf. art. 28 RGPD. Aceasta înseamnă că furnizorul de servicii este obligat contractual să respecte 
instrucţiunile noastre şi are capacitatea să ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor 
persoanelor implicate. Informaţii suplimentare despre procesarea datelor la NewClicks UG & Co. KG, găsiţi mai jos în 
prezenta declaraţie de protecţie a datelor. 

 
Dacă acest furnizor de servicii şi companii ale Grupului Hoffmann vă procesează datele în afara Uniunii Europene, 
este posibil ca aceste date să ajungă într-o ţară în care nu sunt respectate aceleaşi standarde precum cele din UE 
privind protecţia datelor. În acest caz, ne asigurăm că respectivii destinatari ai datelor dvs. garantează contractual sau 
în alt fel un nivel de protecţie a datelor similar cu cel din Uniunea Europeană.  
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5. De ce foloseşte acest site cookie-uri?  

Pentru ca vizita pe care o faceţi pe site-ul nostru să fie cât mai agreabilă şi pentru a facilita folosirea anumitor funcţii, 
folosim pe diversele pagini aşa-numitele cookie-uri. Este vorba despre mici fişiere de text stocate pe terminalul dvs. 
Câteva dintre cookie-urile pe care le folosim vor fi şterse după încheierea sesiunii browserului, adică după închiderea 
browserului dvs. (aşa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân în terminalul dvs. şi ne permit să vă 
recunoaştem browserul la următoarea vizită pe care ne-o faceţi (cookie-uri permenente). Puteţi să vă setaţi browserul 
astfel încât să fiţi informat despre setarea cookie-urilor şi să puteţi decide în mod individual în privinţa acceptării lor ori 
să respingeţi acceptarea lor în anumite situaţiii sau în general. În cazul neacceptării cookie-urilor, funcţionarea site-
ului nostru poate fi restrânsă.  

Majoritatea browserelor (vezi funcţia de ajutor din bara de meniu a browserului dvs.) pot fi setate astfel încât să nu 
accepte cookie-uri noi, să primiţi notificări la instalarea unui nou cookie sau să dezactiveze toate cookie-urile primite. 
La smartphone-uri, tablete şi la alte terminale staţionare, puteţi citi despre setările necesare în manualul respectiv de 
utilizare. Vă recomandăm însă să lăsaţi funcţiile cookie complet active deoarece doar cu ajutorul cookie-urilor putem 
în continuare să ne îmbunătăţim site-urile conform nevoilor dvs. Cookie-urile noastre nu stochează date sensibile, 
cum ar fi parole sau alte informaţii similare. Acestea nu provoacă daune terminalului dvs. şi nu conţin viruşi.  

Cookie-urile necesare pentru realizarea comunicării electronice sau pentru activarea anumitor funcţii dorite de dvs. 
(de ex., setările de limbă) sunt stocate pe baza prevederilor din art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un 
interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru a-şi putea furniza serviciile optim şi fără probleme tehnice. În măsura în 
care sunt stocate alte cookie-uri (de ex., cookie-uri pentru analiza comportamentului dvs. de navigare), acestea vor fi 
tratate separat în prezenta declaraţie de protecţie a datelor.  

 

6. Ce cookie-uri statistice şi de marketing sunt folosite? 

Dacă v-aţi dat consimţământul pentru setarea de cookie-uri statistice (pentru analiză) şi personale (marketing), are loc 
colectarea, stocarea şi evaluarea următoarelor cookie-uri pe baza articolului 6 alin. 1 lit. a din RGDP.  

6.1. Google Fonts 
Pe site-urile noastre, folosim Google Fonts pentru afişarea fonturilor externe. Este vorba în acest caz de un serviciu al 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, numit în cele ce urmează „Google”. 
Pentru a permite afişarea anumitor fonturi pe site-urile noastre, atunci când unul dintre site-uri este accesat se 
realizează o conexiune cu serverele Google din SUA. 
Prin conexiunea stabilită la momentul accesării unui site de-al nostru, Google poate determina de pe ce site a fost 
trimisă solicitarea dvs. şi la ce adresă de IP a fost transmisă afişarea textului. 
Google oferă la următoarele adrese 
https://adssettings.google.com/authenticated 
https://policies.google.com/privacy 
informaţii suplimentare, în special cu privire la posibilităţile de a preveni folosirea datelor. 
 

6.2. AddThis 
Pe site-ul nostru, folosim plug-inuri ale serviciului AddThis, operat de AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, 
Vienna, VA 22182, USA („AddThis”). AddThis pune la dispoziţie instrumente pentru crearea şi proiectarea de site-uri 
(www.addthis.com), care le facilitează vizitatorilor respectivelor site-uri distribuirea paginii curente către alţi utilizatori 
de internet, prin e-mail sau prin reţele sociale. Recunoaşteţi plug-inurile după butoanele Tweet, E-mail, LinkedIn şi 
g+1 încorporate în diverse părţi ale site-ului nostru. De asemenea, AddThis pune la dispoziţia operatorilor de site-uri 
web instrumente pentru a ajuta la analiza şi îmbunătăţirea utilizării propriului site sau pentru a permite o adresare 
directă către utilizatori. În acest scop, AddThis setează cookie-uri şi balize web (imagini mici, „pixeli de urmărire”, care 
permit înregistrarea şi analiza fişierelor-jurnal). Atunci când folosiţi un plug-in AddThis, browserul dvs. de internet 
stabileşte o legătură directă cu serverele AddThis şi eventual cu reţeaua socială selectată. Datele astfel generate 
(cum ar fi momentul utilizării sau limba browserului) sunt transmise către AddThis şi procesate acolo. Dacă trimiteţi 
conţinut de pe site-ul nostru către reţelele sociale, se poate stabili o legătură între vizitarea site-ului şi profilul dvs. de 
utilizator din respectiva reţea socială. Informaţii suplimentare despre procesarea şi protecţia datelor prin AddThis, 
găsiţi la http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
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Nu vom procesa datele respective şi nici nu le vom transmite către terţi. Colectarea datelor şi stocarea lor prin 
AddThis pot fi revocate în orice moment, cu efect pentru viitor, prin setarea unui aşa-numit cookie opt-out. Pentru 
aceasta, vizitaţi http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
 
 

7. Când se şterg datele dvs.? 
Toate datele asociate utilizatorilor sunt şterse la 30 de zile după încheierea jocului cu premii, cu excepţia datelor 
câştigătorilor. Datele câştigătorilor sunt blocate de la o utilizare ulterioară după derularea completă a contractului şi 
şterse după expirarea perioadelor de păstrare prevăzute de legislaţia fiscală şi comercială, mai puţin în cazul în care 
v-aţi dat acordul explicit pentru utilizarea în continuare a datelor dvs. sau în cazul în care ne rezervăm dreptul de a 
utiliza datele dincolo de acest termen, ceea ce este permis de lege şi despre care oferim informaţii în prezenta 
declaraţie de protecţie a datelor.  
 
Vă puteţi oricând şterge contul de utilizator. Pentru aceasta este suficientă o simplă notificare, de ex., prin e-mail la 
adresa de contact indicată mai sus. 
 
 

8. Care sunt drepturile pe care le asiguraţi în ceea ce priveşte protecţia 
datelor? 

În raport cu Hoffmann SE, cu respectarea prevederilor legale, aveţi dreptul la informare (art. 15 RGPD), la corectarea 
datelor, (art. 16 RGPD), la ştergerea lor (art. 17 RGPD), la limitarea procesării lor (art. 18 RGPD) precum şi la 
portabilitatea acestor date (art. 20 RGPD). De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plânge la o autoritate de 
supraveghere (art. 77 RGPD).  

În cazul în care v-aţi acordat consimţământul către Hoffmann SE, puteţi să-l revocaţi oricând, cu efect pentru 
viitor, prin e-mail, fax sau printr-o scrisoare la adresele de contact menţionate mai sus. 

Atâta vreme cât Hoffmann SE vă procesează datele pe baza unei evaluări de interese, puteţi să vă opuneţi 
procesării. În acest caz, nu mai procesăm datele dvs., mai puţin în situaţia în care Hoffmann SE va dovedi că 
există motive legitime şi imperioase pentru procesare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi 
libertăţilor, sau în situaţia în care procesarea serveşte la constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii 
legale.  

 

http://www.addthis.com/privacy/opt-out
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