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O copie a acestei declarații este disponibilă pe: 

 
Scopuri și revelări 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, apreciază interesul dumneavoastră pentru promoția  
Mobil 1 TM  ( „Promoția“). Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și dorim să înțelegeți 
practicile noastre în ceea ce privește colectarea de informații de la vizitatori și scopul în care sunt 
utilizate 
Această declarație de confidențialitate se aplică informațiilor colectate prin această Promoție. 
Participarea este voluntară și se supune acestei Declarație de confidențialitate și Termenilor și 
Condițiilor Generale. 

 
Informatii personale 
Informațiile personale pe care le furnizați vor fi utilizate de către ExxonMobil Petroleum and 
Chemical BVBA și afiliații ExxonMobil din Europa (denumite în mod colectiv în această declarație ca 
„ExxonMobil“) și / sau societățile contractate, numai în scopul acestei promoții. 

Puteti vizita diferite site-uri, ca parte a acestei promoții, care sunt supuse unor diferite politici de 
confidențialitate și, ca atare, vă sfătuim să verificați fiecare site pentru politica în cauză. 

 
Informații și utilizări 
Când vizitați site-ul nostru asociat cu Promoția, serverele noastre web aduna automat informații, 
care permit site-ului să comunice cu browser-ul dvs. în timpul vizitei dumneavoastră. De 
asemenea, folosim Google Analytics pentru a urmări informații statistice agregate, cum ar fi 
numărul de vizite pe site, care părți ale site-ului sunt selectate devizitatori, adresa IP (adresa de 
internet atribuită computerului dvs. de la furnizorul de servicii de Internet), tipul de domeniu, tipul 
de browser (de exemplu, Firefox, Chrome, Edge sau Internet Explorer), data și ora din zi. Noi 
folosim aceste informații în scopuri statistice, care ne ajută să proiectăm și să administrăm site-ul, 
precum și pentru a lua măsuri și a  îmbunătăți Promoția. Aceste tipuri de informații nu dezvăluie 
informații personale care ne-ar permite să identificăm sau să localizezăm vizitatorii individuali. 
Colectarea și utilizarea informațiilor personale, adică, informațiile care ar putea identifica o 
anumită persoană, cum ar fi numele, adresa, numere de telefon, număr de înmatriculare auto, 
adresa de e-mail, data nașterii, are implicații asupra vieții private. Dacă în timpul vizitei 
dumneavoastră vă decideți să vă înscrieți la Promoție, ne veți oferi informații personale. 
Informațiile personale pe care le furnizați  în timpul înscrierii vor fi folosite numai în scopul acestei 
promoții, pentru a putea să vă permită accesul la diverse site-uri, pagini și conținut, precum și 
pentru a evalua și a livra premiul prin email. Ocazional, detaliile de contact pot fi necesare, astfel 
încât să vă putem contacta și solicita informații suplimentare cu privire la cererea dvs., așa cum 
este detaliat în secțiunea 4 și 5 din Termenii și condițiile de promovare. 
Informațiile personale pe care le furnizați în scopul acestei promoții vor fi păstrate până la sfârșitul 
promoției și încă 18 luni după aceea, pentru scopuri de administrare de ex verificare premii, 
controale de fraudă etc. 
Dacă bifați căsuța care vă solicită să fiți informat despre update-uri de la ExxonMobil,  datele vor fi 
păstrate de ExxonMobil și, ocazional, vă vom trimite informații de marketing și știri pe care le 
considerăm ca fiind relevante pentru dvs, până când veți alege să întrerupeți primirea lor . 



Dacă nu alegeți să primiți astfel de comunicări sau dacă alegeți să întrerupeți primirea acestora, 
atunci nu vom trimite sau vom înceta a le trimite. 

Așa cum s-a explicat mai jos în secțiunea privind transferurile de date, noi nu distribuim, închiriem 
sau vindem informații personale către terțe părți, în scopul de a le permite să își comercializeze 
produsele și serviciile. 
 

Informații de la minori 
Chiar dacă promoția poate fi de interes pentru minori, ExxonMobil nu urmărește ca prin Promoție 
să adune informații personale de la sau despre persoane sub 18 ani 

 

Transferul de date 
Comunicarea prin internet și transmiterea de informații, produse și servicii presupune informații 
personale care trec prin sau sunt gestionate de către terțe părți, dar ExxonMobil nu vinde sau 
distribuie informațiile personale către terțe părți în scopul de a le permite comercializarea 
produselor și serviciilor. 
Utilizăm alte companii și persoane fizice să îndeplinească funcții în numele nostru. Exemplele 
includ îndeplinirea comenzilor, livrari, trimiterea prin e-mail, eliminarea datelor care se repetă de 
la de clienți, analiza datelor, furnizarea de asistență în marketing, plățile prin card de credit, 
prelucrare și furnizarea de servicii pentru clienți. Ei au acces la informații personale necesare 
pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu le pot utiliza în alte scopuri. 
Este posibil să transferăm informațiile personale colectate despre tine, în alte țări decât țara în 
care au fost colectate inițial. Aceste țări nu pot avea aceleași legi de protecție a datelor ca țara în 
care ați furnizat inițial informațiile. Când transferăm informațiile în alte țări, vom proteja aceste 
informații așa cum este descris în această Declarație de confidențialitate. Prin transmiterea datelor 
în cadrul Promoției, și acceptarea termenilor acestei declarații de confidențialitate, vă exprimați 
consimțământul pentru aceste transferuri, inclusiv transmiterea transfrontalieră a datelor care fac 
obiectul acestei declarații de confidențialitate. 

 
Informații senzitive 
ExxonMobil nu caută informații senzitive de la vizitatorii Promoției, cu excepția cazului în care se 
impune legal acest lucru. Informațiile senzitive includ o serie de tipuri de date referitoare la: rasă 
sau origine etnică, opiniile politice, religioase sau alte credințe similare, apartenența sindicală, 
sănătatea fizică sau mentală, viața sexuală sau antecedente penale. Vă sugerăm să nu furnizați 
informații senzitive de această natură. 
Drepturile dumneavoastră 

Atunci când trăim într-o țară cu legi cuprinzătoare privind confidențialitatea datelor, anumite 
drepturi în legătură cu informațiile colectate se pot aplica, inclusiv dreptul de a cunoaște și a vedea 
ce informații cu caracter personal se prcesează; dreptul de a corecta sau șterge informații cu 
caracter personal inexacte; și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea 
informațiilor cu caracter personal. 
Puteți solicita ștergerea sau modificarea informațiilor personale, contactându-ne prin metodele 
prezentate mai jos. Ne vom asigura apoi că se va îndeplini cererea dumneavoastră. 

 

Contact ExxonMobil 
Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul acestei declarații de confidențialitate sau cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați Biroul de confidențialitate a 
datelor ExxonMobil folosind datele de mai jos. Ar fi util să cunoaștem contextul în care ați furnizat 
informațiile personale, de exemplu, în legătură cu această promoție. 
ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 



Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

United Kingdom 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

 
Condiții de utilizare, înștiințări și versiuni 
Dacă alegeți să accesați pagini web asociate cu Promoția și să vă înregistrați informațiile personale, 
ca parte a acestei promoții, orice dispută asupra vieții private este supusă acestei Declarație de 
confidențialitate și Termenii generali de utilizare, inclusiv orice limitări privind daune, arbitrarea 
litigiilor și aplicare a prevederilor legii. Ne rezervam dreptul de a modifica această declarație în 
orice moment, fără notificare prealabilă cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta. 
În cazul puțin probabil în care vom face modificări la această Declarație de confidențialitate în 
timpul perioadei de Promoție, vom posta schimbările pe această pagină și vom actualizeza data de 
revizuire la partea de sus a Declarației de confidențialitate. 
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