Politica de confidentialitate Mars, Inc.
Politica de confidentialitate valabila pentru site-urile companiei Mars Romania - Datele membrilor din baza de
date nu sunt stocate pe site, ci sunt prelucrate si stocate de o companie autorizata local. Datele de identificare
ale prietenilor nu se stocheaza in baza de si nu se prelucreaza.
Compania Mars Romania respecta legile privind protectia datelor personale, cat si politica si legislatia privind
trimiterea emailurilor de notificare. Emailurile se vor trimite fie direct de catre compania Mars Romania, fie de
o companie specializata.
Compania Mars Romania este interesata in protectia datelor dumneavoastra personale. Din acest considerent,
dorim sa va furnizam mai multe informatii detaliate privind regulile si procedurile adoptate pentru a pastra
confidentialitatea informatiilor pe care ni le furnizati si pentru a va oferi cele mai noi si adecvate informatii,
produse si servicii.
Deoarece compania Mars Romania nu isi modifica frecvent politica de confidentialitate si stocare a datelor
personale, va recomandam sa cititi cu atentie termenii si conditiile legale in momentul accesarii si utilizarii
siteului pentru a va asigura ca sunteti de acord cu termenii si conditiile companiei. Modificarile in termenii si
conditiile de confidentialitate se vor efectua ori de cate ori legislatia in vigoare se actualizeaza.
Continutul siteului permite vizualizarea si participarea la diverse concursuri, joculete si subiecte de interes, dar
si informatii de prezentare a produselor pe care compania Mars Romania le comercializeaza.

Va rugam cititi mai jos un scurt sumar al politicii de confidentialitate:
1. Folosim datele personale pentru a raspunde prompt si adecvat solicitarilor dumneavoastra. Datele
dumneavoastra personale nu vor fi instrainate.
2. Va vom trimite numai materialele pentru care v-ati dat acordul sa le primiti in concordanta cu preferintele si
dorintele dumneavoastra.

Daca apar schimbari ale clauzelor declaratiei de confidentialitate Mars, le vom publica in acest document si
vom actualiza data ultimei modificari. Astfel veti putea sti in orice moment ce fel de date culegem si stocam,
cum le utilizam si care sunt optiunile dumneavoastra.

Cand si ce tip de informatii personale colectam?
Compania Mars Romania colecteaza si stocheaza informatii personale, ca nume si prenume, adresa, numar de
telefon si adresa de email, informatii demografice (varsta, sex etc), informatii privind preferinte pentru un
produs sau altul. Vizitatorii acestui site pot opta pentru inregistrarea in baza de date pentru a avea acces la
informatiile si materialele pe care Mars le furnizeaza.
Prin completarea diverselor chestionare si / sau transmiterea unor date cu caracter personal, sunteti de
accord ca informatiile pe care ni le furnizati sa fie pastrate si folosite de compania Mars, pentru a va
putea aduce la cunostiinta noutati despre produsele pe care le comercializeaza. Aveti dreptul sa cereti

companiei Mars acces la datele pe care le prelucreaza, sa va actualizeze datele sau sa le stearga, printr-o
cerere scrisa la adresa: C.P. 50, O.P. 1, Bucuresti.

Recomandarea companiei Mars este ca persoanele sub 18 ani sa obtina acordul parintilor inainte de a furniza
orice informatie personala.
Mars isi ia angajamentul de a proteja informatiile pe care ni le comunicati. Mars protejeaza informatiile culese
prin proceduri fizice si manageriale menite sa previna accesul neautorizat si divulgarea datelor, sa mentina
exactitatea datelor si sa asigure utilizarea corespunzatoare a informatiilor.

Ce facem cu datele dumneavoastra personale?
Compania Mars colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale pentru a va furniza informatii
relevante, a va trimite emailuri de notificare privind cele mai recente noutati ale produselor pe care le
comercializeaza, pentru a raspunde solicitarilor si dorintelor dumneavoastra, pentru a va trimite oferte
promotionale sau mostre gratuite de produse. Solicitam vizitatorilor si adresa de email pentru a putea furniza
ultimele noutati despre site si produsele pe care le comercializeaza.
Uneori, marcile noastre vor face oferte, cupoane si informatii, inclusiv cataloage, care va sunt disponibile prin
email. Puteti opta in orice moment sa nu primiti comunicari offline din partea marcilor noastre.
Informatiile personale sunt folosite doar de catre noi si afiliatii nostrii si nu fac obiectul unei tranzactii. Agentii
sau partenerii nostri de afaceri ne ajuta sa va punem la dispozitie acest site, precum si continutul, produsele si
serviciile oferite pe acest site, pentru a raspunde cerintelor dumneavoastra si pentru a va servi mai bine, in
conformitate cu aceasta politica. Datele pot fi impartasite sau combinate intre afiliatii prezenti sau viitori,
subsidiare sau alte astfel de entitati aflate in legatura cu compania Mars pentru a creste eficienta si a minimiza
riscul ca dumneavoastra sa primiti mesaje repetate. In plus, ocazional va putem intreba daca ne permiteti sa
divulgam informatiile altor terte parti de incredere. Va vom informa la momentul cand sunt colectate
informatiile daca se anticipeaza o astfel de divulgare a informatiilor catre terte parti, vom identitfica tipul de
afaceri din zona de colectare, vom descrie informatiile pe care le divulgam (cum ar fi adresa dumneavoastra
postala sau de email) si vom divulga aceste date numai cu acordul dumneavoastra.

Cum utilizam "cookie-urile" si web beacon-urile?
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fisiere de date pe care un website le trimite calculatorului dumneavoastra in timp ce
vizualizati acest site. Aceste fisiere de date includ informatii care permit siteului nostru sa retina informatii
importante care va vor permite sa utilizati siteul mai eficient si util. Siteurile noastre folosesc cookie-uri intr-o
varietate de scopuri. Noi utilizam tehnologia cookie-urilor si adresele de IP pentru a obtine informatii de la
vizitatorii online, precum si pentru a oferi vizitatorilor inscrisi cea mai buna experienta online personalizata.

Cum se folosesc cookie-urile?
Vizitatorii site-ului nostru folosesc browsere web si calculatoare diferite. Pentru ca vizitele dumneavoastra sa
fie cat mai usoare cu tehnologia pe care o folositi, noi urmarim automat tipul de browser (ex. Internet Explorer,
Netscape) si sistemul de operare (ex. Windows, Macintosh) utilizat de un vizitator si numele domeniului
furnizorului de servicii Internet al vizitatorului. De asemenea, urmarim numarul total de vizitatori pe siteul
nostru in forma agregata pentru a ne permite sa actualizam si sa imbunatatim site-ul; informatiile de identificare

personala nu sunt extrase in cadrul acestui proces. Aceste date ne spun daca mai multi vizitatori prefera anumite
caracteristici sau domenii, ceea ce ne ajuta sa mentinem site-ul proaspat si interesant pentru majoritatea
vizitatorilor nostri.

Cum utilizam cookie-urile pentru a personaliza experienta
dumneavoastra pe acest site?
Tehnologia cookie-urilor ne ajuta sa oferim un continut adaptat dupa interesele unui vizitator si ne permite
intrarea si participarea in extrageri si concursuri si oferirea de alte functii pe siteul nostru pentru vizitatori.
Acolo unde este permis, putem asocia informatii personale cu un fisier cookie in aceste cazuri.

Daca nu doriti cookie-uri?
Daca nu doriti sa primiti cookie-uri, va puteti seta calculatorul sa va avertizeze de fiecare data cand vi se trimite
un cookie, sau sa devieze toate cookie-urile prin browser (ex. Internet Explorer sau Netscape Navigator).
(Verificati Meniul HELP (Ajutor) al browser-ului pentru a afla care este modalitatea corecta de a schimba sau
actualiza cookie-urile). Daca dezactivati cookie-urile, este posibil sa nu mai puteti accesa anumite caracteristici
mentionate mai sus.

Ce sunt web beacon-urile si cum le folosim?
Unele dintre paginile noastre web si actualizarile email pot contine imagini electronice numite web beacon,
cunoscute uneori si ca GIF de un pixel, clear GIF sau pixel tag. Pe site-urile web, acestea ne permit sa numaram
vizitatorii care au accesat paginile noastre. In mesajele / buletinele informative promotionale trimise pe email,
acestea ne permit sa numaram cati dintre cei inscrisi le-au citit. Web beacon-urile ne permit sa dezvoltam
informatii statistice despre activitatile si caracteristicile care intereseaza cel mai mult consumatorii nostri, in
scopul oferirii unui continut mai personalizat. Acestea nu sunt utilizate pentru a accesa informatii de identificare
personala fara acordul dumneavoastra.

Ce sunt camerele chat, comitetele de mesaje sau alte forumuri
interactive?
Putem oferi camere de chat, comitete de mesaje sau buletine, sau zone interactive unde vizitatorii pot posta
comentariii sau informatii pentru amuzamentul vizitatorilor. Daca exista o camera de chat, un comitet de
buletine sau mesaje sau alte zone interactive unde pot fi postate informatii personale pe acest site, asigurati-va
ca verificati regulile camerei de chat inainte de a intra, deoarece va vor obliga la fel ca si termenii si conditiile
noastre generale. Dupa cum stiti, tot ceea ce postati online poate fi vizualizat de intreaga lume. Nu oferim
reprezentari si nu ne asumam nici un fel de obligatii pentru informatiile pe care le postati in mod voluntar.

Ce facem pentru a proteja informatiile personale?
Am implementat dispozitive de securitate pentru a verifica daca procedurile noastre interne respecta standardele
noastre inalte de politica. De asemenea, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca terte parti care lucreaza
cu noi ca agenti sau pentru a va pune la dispozitie acest site si continutul sau si pentru a indeplini solicitarile si
cerintele dumneavoastra, sunt de acord sa protejeze informatiile personale pe care trebuie sa le acceseze pentru
a deservi siteul si vizitatorii nostri si a va onora preferintele referitoare la contactele pe care le primiti.

Cum folosim link-urile catre alte site-uri?
Putem oferi link-uri catre alte site-uri din afara grupului de companii Mars, Inc. Totusi, incercam sa oferim linkuri doar catre site-uri care ne impartasesc valorile. Trebuie sa verificati intotdeauna politica de confidentialitate
a oricarui site conectat pentru a intelege practicile lor personale de colectare a informatiilor, inclusiv modul in
care pot utiliza cookie-urile. Nu suntem responsabili de continutul sau politicile de colectare a informatiilor,
practicate de site-urile administrate de alte companii. Daca vizitati un alt site, ar trebuie sa analizati politicile lor
de confidentialitate si de alt tip.

Ce altceva ar trebui sa stiti?
Ne rezervam dreptul de a utiliza sau divulga informatiile personale dupa cum este necesar pentru a respecta
orice lege, regulament sau cerinta legala, pentru a investiga plangeri ale consumatorilor sau potentiale incalcari
ale legii, pentru a proteja integritatea site-ului, a indeplini cerintele dumneavoastra sau a coopera in cadrul
oricarei cercetari juridice.

Ce trebuie sa faceti pentru modificarea, actualizarea sau stergerea
datelor personale din baza de date?
Daca doriti sa accesam, sa actualizam, sa modificam sau sa stergem informatii pe care le detinem cu privire la
dumneavoastra in baza noastra de date marketing (in functie de orice exceptii legale aplicabile), daca doriti sa
nu mai primiti alte comunicari din partea noastra, sau aveti intrebari referitoare la politica noastra de
confidentialitate, va rugam sa contactati la datele disponibile pe acest site.

