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SCOP ȘI DECLARAȚII 
Compania ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, apreciază interesul tău pentru 
campania Descarcă și distrează-te cu Mobil 1 TM(“Promoția”). Confidențiatialitatea ta 
este importantă pentru noi și ne dorim să înțelegi practicile noastre cu privire la 
informațiile pe care le adunăm de la vizitatorii noștrii și în ce fel folosim aceste 
informații. 
Politica de confidențialitate se aplică informațiilor colectate prin intermediul Promoției. 
Participarea la această promoție este voluntară și face subiectul acestei Politici de 
confidențialitate și a Regulamentului. 

INFORMAȚII PERSONALE 
Informațiile personale pe care le oferiți vor fi folosite de către ExxonMobil Petroleum 
and Chemical BVBA și de către afiliații ExxonMobil în Europa (denumiți în mod colectiv 
în această declarație ca și "ExxonMobil") și/sau de către companiile contractante, doar 
în scopul acestei Promoții. 
Puteți vizita site-uri diferite care sunt parte a acestei promoții și care fac subiectul unei 
politici diferite de confidențialitate și drept urmare vă recomandăm să verificați politica 
de confidențialitate a fiecărui site. 

INFORMAȚII ȘI UTILIZĂRI 
Când vizitezi site-ul nostru asociat cu Promoția, serverele noastre vor aduna în mod 
automat informații care permit site-ului nostru să comunice cu browserul tău în timpul 
vizitei tale. De asemenea folosim Google Analytics pentru a urmări informațiile statistice 
agregate, precum numărul de vizite ale site-ului, care părți din site prezintă interes 
pentru vizitator, adresa IP (adresa alocată calculatorului tău de către furnizorul de 
servicii internet), tipul de domeniu, numele browserului (exemplu: Firefox, Chrome, 
Edge sau Internet Explorer), data și ora din zi. Folosim aceste informații în scopuri 
statistice menite să ne ajute să proiectăm și administrăm site-ul precum și să analizăm și 
îmbunătățim Promoția. Aceste tipuri de informații nu dezvăluie informații personale 
care să ne permită să identificăm sau localizăm vizitatorii site-ului. 
Colectarea și utilizarea de informații personale, reprezentată de informații precum 
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de înmatriculare al automobilului, adresa 
de email, data nașterii, are implicații de confidențialitate. Dacă în timpul acestei vizite 
alegeți să vă înscrieți la Promoție, ne veți oferi informații personale. 
Informațiile personale pe care le oferiți în timpul înscrierii vor fi folosite doar în scopul 
acestei Promoții pentru a vă acorda acces la diferite website-uri, pagini și conținut, 
precum și să evaluăm și să vă trimitem Recompensa prin email. 
Ocazional datele tale de contact pot fi necesare pentru a te putea contacta și a-ți 
solicita informații suplimentare cu privire la revendicarea ta, după cum este prevăzut în 
paragraful 4 și 5 al Regulamentului Promoției. 
Informațiile personale pe care ni le veți oferi în scopul acestei promoții vor fi păstrate 
până la finalul promoției și maximum 18 luni după încheierea promoției din motive 
administrative, precum verificarea recompenselor, verificări anti-fraudă, etc. 
Dacă atunci când vă înscrieți la Promoție, bifați căsuța care solicită să fiți ținut la curent 
cu actualizări din partea ExxonMobil, datele tale vor fi reținute de către ExxonMobil și 



ocazional îți vom trimite informări sau noutăți pe care le considerăm relevante pentru 
dumneavoastră, până când veți alege să nu le mai primiți. 

Dacă nu alegeți să primiți astfel de comunicări sau dacă alegeți să înrerupeți primirea 
acestora, nu îți vom trimite sau vom înceta să-ți trimitem comunicări. 

După cum se explică mai jos în secțiunea Transferuri de date, nu vom distribui, închiria 
sau vinde informațiile personale către terțe părți în scopul promovării diverselor 
produse sau servicii proprii. 

INFORMAȚII LEGATE DE MINORI 
În timp ce Promoția poate prezenta interes pentru Minori, ExxonMobil nu caută ca prin 
această Promoție să adune adune informații personale de la sau despre persoane în 
vârstă de sub 18 ani. 

TRANSFERURI DE DATE 
Comunicarea prin Internet și transmiterea de informații, produse și servicii către 
dumneavoastră înseamnă că datele tale personale vor fi împărtășite și manipulate de 
către terțe-părți, dar ExxonMobil nu vinde sau distribuie datele tale personale către 
terțe părți cu scopul de a le permite comercializarea de produse și servicii către tine. 
Delegăm alte companii și persoane fizice să efectueze acțiuni în numele nostru. 
Exemplele includ îndeplinirea comenzilor, livrări, expedieri prin poștă sau email, 
îndepărtarea informațiilor care se repetă de pe liste de clienți, analizarea datelor, 
furnizare de asistență în marketing, procesarea plăților cu cardul și oferirea de suport 
pentru clienți. Aceste persoane și companii au acces doar la informații personale 
necesare pentru a îndeplini funcțiile lor, dar nu le pot utiliza în alte scopuri. 
Putem transfera informațiile personale pe care le colectăm despre tine spre alte țări 
decât țara în care informația a fost colectată inițial. Este posibil ca aceste țări să nu se 
afle sub incidența aceleiași legislații de protecție a datelor cu caracter personal precum 
țara în care informațiile au fost colectate în mod inițial. Când transferăm informațiile 
spre alte țări, protejăm informația după cum este descris în Politica de confidențialitate. 
Trimițând date în cadrul Promoției și acceptând condițiile acestei Politici de 
confidențialitate, îți exprimi acordul pentru aceste transferuri, inclusiv transferuri peste 
graniță a informațiilor specificate în această Politică de confidențialitate. 

INFORMAȚII SENSIBILE 
ExxonMobil nu caută să obțină informații sensibile de la vizitatorii promoției noastre, cu 
excepția cazului în care apar obligații legale. Informațiile sensibile includ o serie de date 
referitoare la: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau orientări similare, 
apartenența sindicală, sănătate fizică sau psihică, viață sexuală sau antecedente penale. 
Vă sugerăm să nu ne furnizați informații sensibile de această natură. 

DREPTURILE TALE 
Atunci când locuiești într-o țară cu legi cuprinzătoare privind confidențialitatea datelor, 
se pot aplica anumite drepturi în legătură cu informațiile colectate, inclusiv dreptul de a 
ști și vedea ce informații personale se prelucrează; dreptul de a avea corectate sau 
șterse informații personale inexacte; și dreptul de a-ți retrage acordul exprimat cu 
privire la prelucrarea informațiilor cu caracter personal. 
Poți solicita ștergerea sau modificarea informațiilor personale contactându-ne prin 
metodele oferite mai jos. Vom face un efort rezonabil pentru a vă îndeplini solicitarea. 

CONTACTAREA EXXONMOBIL 
Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul acesti Politici de confidențialitate sau cu 
privire la procesarea informațiilor personale, te rugăm să contactezi biroul de 
confidențialitate a datelor a ExxonMobil folosind detaliile de mai jos. Ne va ajuta să ne 



spui în ce context ai oferit informații 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 

TERMENI DE UTILIZARE, NOTIFICĂRI ȘI REVIZUIRI 
Dacă alegeți să accesați pagini web asociate cu Promoția și să transmiteți informații 
personale ca și parte din această promoție, orice dispută cu privire la confidențialitate 
este supusă acestei Declarații de confidențialitate și Condițiilor generale de utilizare, 
inclusiv orice limitări privind daune, arbitrarea litigiilor sau aplicarea prevederilor 
legislative. Ne rezervăm dreptul de a schimba această declarație în orice moment, fără 
o notificare prealabilă cu excepția cazului în care prezenta declarație prevede acest 
lucru. 
În cazul în care vom aduce modificări acestei Politicii de confidențialitate în timpul 
perioadei promoționale, vom afișa în această pagină schimbările și data de revizuire în 
partea de sus a Politicii de confidențialitate. 
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