Politica de Protectie a Datelor cu Caracter Personal
Acest website se afla in proprietatea si uzul Mondelez Europe GmbH si al Mondelez Europe Services
Gmbh – Sucursala Romania, ambele companii membre ale grupului Mondelēz International. Intelegem si
acceptam ca dvs, in calitate de utilizator al website-ului nostru puteti fi interesat de felul in care noi
colectam si utilizam informatiile dvs.
Mondelez va respecta dreptul la viata privata. Prezenta Politica contine informatii despre colectarea si
procesarea datelor dvs. si se aplica exclusiv informatiilor colectate prin intermediul prezentului website,
nu din alte surse.
Conditionarea Accesului si a Utilizarii Site-ului
Accesul si utilizarea acestui site (“gesturimici.ro”) de catre dvs. sunt conditionate de acceptarea
Termenilor si Conditiilor de utilizare si de respectarea legislatiei in vigoare. Accesand Site-ul, acceptati
fara rezerve aceste conditii.
Utilizarea Site-ului se face in conformitate cu Termenii de Utilizare prezenti pe Site (“Termeni de
Utilizare”) http://gesturimici.ro/termeni-si-conditii.pdf.
Informatii Colectate
Prin intermediul Site-ului nostru, noi colectam date personale cu functie de identificare precum: nume,
prenume, numar de telefon, adresa de email, despre vizitatorii nostri care se inregistreaza pe Site sau
participa la promotiile si concursurile noastre. Datele personale colectate sunt apoi procesate de
Mondelez Europe GmbH, Lindbergh Allee 1, 8152 Glattpark, Elvetia si Mondelez Europe Services GmbH
(Opfikon) – Sucursala Romania, cu sediul in Bucuresti, Dimitrie Pompeiu, Nr 6, etaj 2, sector 2, zona 2, cu
numar de ordine la Registrul Comertului J40/2018/2014, cod de inregistrare fiscal RO32819993, cu
scopul de a raspunde solicitarilor, petitiilor, reclamatiilor, inscrierii la diverse oferte sau participarii la
concursuri si la alte programe, efectuate de vizitatorii online, dar si pentru a imbunatati functionalitatea
Site-ului. Nu va solicitam sa va inregistrati sau sa ne transmiteti date personale pentru a vizita Site-ul sau
a accesa majoritatea continutului sau. Insa, daca va inregistrati, aveti posibilitatea sa utilizati anumite
functionalitati suplimentare care va permit, spre exemplu, sa primiti sau sa accesati informatii aditionale
despre produsele dvs. favorite sau sa participati la comunitati interactive de utilizatori.
In urma consimtamantului dvs. expres puteti primi comunicari comerciale despre oferte promotionale,
discounturi, concursuri sau informatii despre produsele si serviciile noastre prin intermediul postei sau
prin mijloace electronice. Puteti revoca acordul dat in orice moment sau sa va modificati optiunile
initiale completand formularul de contact.
Aveti dreptul de a solicita in mod gratuit accesarea, modificarea, stergerea datelor dvs. personale in
orice moment. Pentru aceasta, ne puteti, de asemenea, contacta prin intermediul formularului de
contact de pe Site.

Va prezentam mai jos metodele prin care colectam datele dvs. personale:
a) Inregistrare
Pentru a beneficia din plin de ofertele noastre, va puteti inregistra pe Site-ul nostru. In procesul de
inregistrare ca utilizator este posibil sa va solicitam anumite informatii (precum datele dvs. de contact si
varsta dvs.) pentru a va putea transmite comunicari adecvate si relevante, in conformitate cu ceea ce
solicitati, a adapta Site-ul nostru la cerintele si nevoile dvs. si a particulariza contactul cu dvs.
b) Concursuri, promotii, tombole
Site-ul nostru poate contine anunturi de concursuri, competitii, promotii, tombole la care puteti
participa. Informatiile pe care ni le transmiteti vor fi folosite pentru a organiza aceste evenimente (spre
ex., pentru a va contacta in cazul in care sunteti desemnat castigator).
c) E-mail
Atunci cand solicitati sa primiti din partea noastra stiri, retete sau alt continut prin email, ne puteti
transmite anumite informatii precum adresa dvs. de email pentru ca noi sa va putem indeplini cererea.
d) Informatii colectate prin mijloace automate
Este posibil ca noi sa folosim cookies, etichete pixeli, fisere de log si alte asemenea mijloace pentru a
colecta anumite informatii despre vizitatorii Site-ului nostru, utilizarea serviciilor noastre online si
interactiunea cu emailurile trimise de noi sau reclamele noastre online. De exemplu, prin intermediul
acestor mijloace, este posibil sa va colectam tipul browserului folosit, sistemul de operare, paginile web
vizualizate, link-urile accesate, adresa de IP, website-urile vizitate inainte de vizita pe Site-ul nostru,
emailurile trimise de noi si citite de dvs sau transmise de dvs. prin intermediul Site-ului.
Va puteti configura browserul de Internet de asa maniera incat sa nu accepte cookies, sa primiti o
notificare atunci cand primiti un nou cookie, sa stergeti cookie-urile deja existente sau sa nu afisati
imagini (ceea ce va anula etichetele de pixeli).
Va rugam consultati “Politica de Cookies” pentru mai multe informatii.
Cum utilizam si transmitem datele dvs.
Este posibil sa folosim datele colectate pentru a va contacta. De exemplu, este posibil ca noi (1) sa
raspundem comentariilor sau intrebarilor dvs. sau (2) sa va contactam in cazul in care acest lucru este
necesar pentru procesarea unui serviciu sau expedierea unui produs solicitat de dvs. prin Site.
Este posibil, de asemenea, sa folosim infomatiile pentru a va contacta in vederea obtinerii opiniei dvs.
asupra produselor, serviciilor sau website-urilor noastre. Asa cum prevede prezenta Politica, utilizam
datele dvs. pentru a imbunatati functionalitatea Site-ului, calitatea produselor si serviciilor noastre si a
concepe si transmite materiale adaptate intereselor dvs. In plus, ne angajam sa folosim datele colectate

numai in urma obtinerii acordului dvs. expres pentru a va transmite oferte promotionale, materiale si
alte comunicari despre noi, portofoliul nostru de branduri si partenerii nostri.
Nu vom vinde sau face publice datele dvs. personale, cu exceptiile mentionate in aceasta Politica. Nu
vom transmite aceste date catre terte parti pentru utilizarea de catre acestea in propriile scopuri de
marketing fara consimtamantul dvs.
Este posibil sa transmitem datele dvs. catre alte companii din grupul Mondelez International. De
asemenea, este posibil sa transmitem informatii catre furnizorii nostri de servicii pentru realizarea
promotiilor noastre sau onorarea comenzilor sau asigurarea serviciului de clienti. Acesti furnizori pot
avea acces la datele furnizate de vizitatorii Site-ului nostru daca este strict necesar pentru prestarea
serviciilor contractate de noi, insa nu sunt autorizati sa foloseasca sau sa transmita informatiile in alt
context decat prestarea serviciilor pentru noi sau din considerente legale.
In plus, in cazurile impuse de lege, vom dezvalui date colectate pentru a sustine investigatiile penale sau
desfasurate de alte autoritati ale Statului.
Este posibil sa dezvoltam promotii comune cu alte companii si, de aceea, anumite date pot fi transmise
catre aceste companii partenere sau furnizorii lor de servicii in scopul realizarii promotiei. Nu vom
transmite datele dvs. partenerilor nostri cu niciun alt scop fara consimtamantul dvs.
Cum va protejam datele
Securitatea datelor personale este importanta pentru noi. Pentru acest motiv, utilizam mijloace
administrative, tehnice si fizice pentru a proteja datele colectate prin intermediul Site-ului impotriva
accesului neautorizat, dezvaluirii, alterarii sau distrugerii. Cu toate acestea, nu putem garanta
securitatea informatiilor. In masura permisa de lege, ne declinam intreaga responsabilitate pentru orice
prejudicii pe care le-ati putea suferi ca urmare a pierderii, accesului neautorizat, folosirii
necorespunzatoare sau alterarii oricaror date pe care le-ati transmis prin intermediul Site-ului.
Actualizari ale Politicii
Va rugam sa observati ca este posibil ca noi sa modificam in orice moment informatiile prezente pe
acest Site si/sau Politica de fata, fara notificare prealabila. Modificarile vor fi aplicabile imediat ce
Politica va fi publicata pe Site. Continuand sa accesati Site-ul va dati acordul pentru aceste modificari, iar
noi, permitand accesul, luam la cunostinta acordul dvs.

