Politica de confidențialitate
Societatea comercială QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. – Politica de Confidențialitate
Site-ul web pe care ați intrat este operat de către sau în numele societății comerciale
QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. Prezenta societate se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prezenta Politică de
Confidențialitate definește tipurile de informații pe care QUADRANT-AMROQ BEVERAGES
S.R.L. le colectează de pe site-urile sale web și modul de utilizare și de protejare a
acestor informații. Această Politică explică de asemenea alegerile pe care le puteți face
cu privire la modul în care informația este colectată și utilizată. Politica de față este
aplicabilă numai site-urilor web Gatorade și paginilor oficiale Gatorade din cadrul
rețelelor sociale (Site-urile) și nu este aplicabilă pentru bannere, loterii, concursuri,
jocuri și alte reclame sau promoții pe care le putem sponsoriza sau la care putem
participa pe site-urile web deținute de terțe părți.
Acordul dumneavoastră cu privire la Politica de Confidențialitate;
Prin utilizarea site-urilor noastre web și a paginilor oficiale Gatorade din rețelele sociale,
vă exprimați acordul cu privire la prevederile Politicii de Confidențialitate actuale, așa
cum este aceasta publicată pe site-urile noastre, precum și cu prevederile Termenilor și
Condițiilor. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din prevederile Politicii de
Confidențialitate sau a Termenilor și Condițiilor, vă rugăm să nu utilizați site-ul și să nu ne
furnizați Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal.
Informațiile pe care le colectăm
Așa cum este definit în Politica de Confidențialitate, "Informații cu Caracter Personal"
înseamnă orice informație care are legatură cu identitatea dumneavoastră cum ar fi
numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon fix, numărul de telefon mobil, nume
de utilizator, vârsta și/sau adresa de email. Site-ul pe care ați intrat poate colecta unele
sau toate tipurile de Informații cu Caracter Personal prin intermediul loteriilor,
concursurilor, jocurilor, sondajelor, chestionarelor, promoțiilor sau prin intermediul unui
formular de înregistrare. Unele dintre Site-urile noastre vă pot solicita înregistrarea sau
dezvăluirea informațiilor personale pentru a participa la trageri la sorți, concursuri, jocuri
sau alte activități. Pentru a vă înregistra pe site-urile noastre, vă solicităm să dezvăluiți
informații cum ar fi numele, codul poștal, adresa de email, data de naștere și sexul și în
unele cazuri numărul de telefon mobil. QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. nu va colecta
Informații cu Caracter Personal în urma vizitei dumneavoastre pe site-urile noastre dacă
acestea nu ne sunt furnizate în mod voluntar, și nu vă vom solicita să furnizați mai multe
informații decât este necesar pentru a participa la activitățile de pe site-urile noastre. De
asemenea, nu colectăm date financiare sau alte informații sensibile referitoare la
utilizatorii noștri.
În momentul în care ne furnizați Informațiile cu Caracter Personal, ne autorizați să
utilizăm aceste informații în conformitate cu prevederile acestei Politici de
Confidențialitate, care include dreptul dumneavoastră de a ne limita accesul la
Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal așa cum este descris în Politica de
Confidențialitate.

Site-ul pe care ați intrat poate colecta de la dumneavoastră Informații cu Caracter
Personal cu privire la o terță parte (de exemplu, site-ul vă poate permite să trimiteți un
email sau un mesaj către un prieten, caz în care vom avea nevoie de numele persoanei
respective și de adresa de email a acesteia). Vă rugăm să notați faptul că folosim astfel
de informații numai pentru scopul specificat (de exemplu, pentru a trimite mesajul email)
și nu vom mai contacta respectiva terță parte în afara cazului în care terța parte ne
contactează sau ne acordă permisiunea în acest sens.
Modul în care folosim informațiile cu caracter personal
Atunci când furnizați Informații cu Caracter Personal pe un site al QUADRANT-AMROQ
BEVERAGES S.R.L., vom consolida aceste Informații cu Caracter Personal și le vom folosi
pentru scopul în care acestea au fost colectate (de exemplu, pentru a vă introduce în baza
de date pentru tragerea la sorți sau pentru a trimite premiul câștigat) în conformitate cu
termenii Politicii de Confidențialitate. Le putem folosi de asemenea pentru a vă contacta
în legatură cu produsele și promoțiile QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L., precum și
pentru alte produse și servicii, care ne sunt solicitate de către dumneavoastră sau care vă
pot interesa (inclusiv cele pe care le putem oferi în colaborare cu alte companii). Totuși,
puteți opta în orice moment să renunțați la orice legatură viitoare prin dezabonarea de la
baza noastră de date, urmând instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare email
promoțional sau prin modificarea preferințelor pentru contul dumneavoastră (vezi
"Administrează Datele tale cu Caracter Personal: Dezabonare" de mai jos). Folosim de
asemenea Informatiile cu Caracter Personal pentru a ține evidența activităților
utilizatorului pe site-urile noastre, pentru a îmbunatăți activitățile noastre de marketing
și de promovare, să analizăm statistic utilizarea site-ului, să îmbunătățim caracteristicile
precum și concepția și conținutul site-ului și pentru a îmbunătăți strategiile de marketing.
De asemenea, putem să consolidăm Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal prin
asocierea acestora cu date obținute de la terțe părți, cum ar fi informații nepersonale (de
exemplu, caracteristici demografice și geografice) precum și alte date publice disponibile,
cum ar fi informațiile rezultate în urma unui recensământ. Astfel de informații consolidate
ne vor ajuta să furnizăm utilizatorilor o experiență adaptată nevoilor acestora.
Principalul scop al QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. în colectarea și utilizarea
Informațiilor cu Caracter personal este de a vă oferi o experiență semnificativă și
adaptată nevoilor dumneavoastră atunci când utilizați site-urile noastre, precum și pentru
a promova produsele noastre într-o manieră eficientă și eficace din punct de vedere al
costurilor.
Colectarea și utilizarea altor informații; Utilizarea modulelor Cookies
"Cookies" sunt fișiere mici sau informații care sunt stocate de browser-ul de pe mediul de
stocare al computerului dumneavoastră în momentul în care vizitați un site. Utilizarea
modulelor cookies este deja un standard în domeniu și o veți regăsi pe majoritatea siteurilor. QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. poate folosi modulele cookies pentru a
colecta alte informații pe durata vizitei dumneavoastră pe site, cum ar fi zonele site-ului
pe care le vizitați și activitățile la care participați pe site-urile noastre. QUADRANTAMROQ BEVERAGES S.R.L. nu colectează în mod automat Informații cu Caracter Personal,
însă poate combina informațiile colectate cu caracter nepersonal (informații ce sunt
colectate automat prin intermediul modulelor cookies) cu Informațiile cu Caracter
Personal furnizate voluntar. O astfel de asociere poate avea loc numai în cazul în care
furnizați informații cu

Caracter Personal pe site-ul nostru. Această practică permite QUADRANT-AMROQ
BEVERAGES S.R.L. să țină evidența activităților cum ar fi participarii la tragerile la sorți,
nivelului de interacțiune cu reclamele și emailurile, răspunsurilor la sondaje, rambursarii
cupoanelor online și altor activități de pe site pentru o mai bună adaptare a site-urilor
noastre și a produselor noastre la nevoile și interesele dumneavoastră. De asemenea,
modulele Cookies pot fi de asemenea utilizate pentru a mări viteza dumneavoastră de
accesare pe site - computer-ul își poate aminti ca ne-ați furnizat deja Informațiile cu
Caracter Personal și să nu vi se mai solicite aceste informații a doua oară.
Informațiile anonime cu privire la computer-ul dumneavoastră cum ar fi adresa IP (un
număr atribuit computerului dumneavoastră de fiecare dată când folosiți Internet-ul),
tipul browser-ului de Internet pe care il folosiți și tipul de sistem de operare pe care îl
folosește computer-ul dumneavoastră sunt informații care pot fi de asemenea colectate
prin utilizarea modulelor cookies. Serverele web, computerele care "găzduiesc" paginile
web, identifică în mod automat computer-ul dumneavoastră după adresa IP. În cazul în
care solicitați deschiderea unei pagini de pe acest site, serverele noastre vor autentifica
adresa dumneavoastră IP.
Cele mai multe browsere sunt setate inițial să accepte module cookies. În cazul în care
preferați, puteți seta computerul dumneavoastră să refuze modulele cookies sau să vă
alerteze în momentul în care sunt trimise module cookies. Refuzul modulelor cookies pe
site-ul pe care ați intrat poate conduce la imposibilitatea de a vizita anumite zone ale
site-ului sau de a primi informații personalizate cand vizitați site-ul.
Terți cu care putem partaja informațiile
În cursul activității noastre, putem angaja alte companii pentru a efectua o varietate de
servicii în numele nostru. De exemplu, din când în cand, putem angaja o terță parte
pentru a analiza, actualiza și corecta datele pe care le colectam de pe site-urile noastre,
inclusiv Informații cu Caracter Personal, pentru a ne ajuta să îmbunătățim produsele, baza
de date si site-urile noastre. În plus, putem partaja Informațiile cu Caracter Personal,
inclusiv adresa de email, cu agenții, furnizorii, subcontractanți și alți furnizori de servicii
pentru a permite livrarea de premii, informații, produse sau servicii. Acești furnizori și
alte părți terțe pot avea acces la Informațiile dumneavoastra cu Caracter Personal în cazul
în care este necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile față de QUADRANT-AMROQ BEVERAGES
S.R.L., dar aceștia nu sunt autorizați de către noi să utilizeze Informațiile dumneavoastră
cu Caracter Personal în alte scopuri decât cel propus de QUADRANT-AMROQ BEVERAGES
S.R.L. Noi nu dezvăluim Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv adresa
de email oricaror terțe părți care nu sunt agenții noștri sau furnizorii de servicii.
De asemenea, putem partaja informații colective cu caracter nepersonal despre
utilizatorii noștri cu agenții de publicitate, parteneri de afaceri, sponsori și alte terțe
părți. De exemplu, am putea comunica unui partener de afaceri numărul de bărbați și
numărul de femei care au intrat în concurs, dar nu dezvăluim Informații cu Caracter
Personal despre acești concurenți care ar putea încălca prevederile acestei Politici de
Confidențialitate.
Cu excepția cazurilor menționate în această Politică de Confidențialitate, nu vindem,
transferăm sau dezvăluim Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal fără
consimțământul dumneavoastră prealabil. Există de asemenea posibilitatea să dezvăluim
Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv adresa de email, în cazul în care

acest lucru este cerut prin lege, sau prin mandat de percheziție, somație sau de către
instanța
de judecată, sau unei terțe părți la care dreptul de proprietate al QUADRANT-AMROQ
BEVERAGES S.R.L. este transferat printr-o procedură de achiziție, fuziune, vânzare de
active sau orice astfel de tranzacție. QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. încheie
contracte în prezent cu parteneri online pentru a ne ajuta la administrarea afacerii
noastre pe Internet. Folosim serviciile unei terțe părți pentru a ne ajuta să întelegem cum
folosesc vizitatorii site-ul nostru. Pentru a face acest lucru, utilizăm pe site Tag-uri de
Acțiune și module cookies oferite de astfel de terțe părți. Informațiile pe care le colectăm
ne ajută să determinăm atât interesele de grup cât și interesele individuale. Aceste
informații ne permit să oferim un conținut optim, atât pe site-urile noastre și în
comunicările noastre pentru consumatori. Folosim aceste Tag-uri de Acțiune în email-urile
noastre bazate pe limbajul HTML pentru a ne anunța ce email-uri au fost deschise de către
destinatari. Acest lucru ne permite sa evaluăm eficacitatea unei anumite comunicări și
eficiența campaniilor noastre de marketing. În cazul în care doriți să renunțați la aceste
email-uri promoționale, vă rugăm să urmați instrucțiunile de dezabonare din fiecare email
sau modificați preferințele dumneavoastră de e-mail pe site în contul dumneavoastră.
Deși astfel de terțe parti colectează aceste informații în numele nostru, controlăm
maniera în care aceste date pot sau nu pot fi utilizate.
Administrarea Informațiilor dumneavoastră cu Caracter Personal; Dezabonare;
Dumneavoastră dețineți controlul Informațiilor cu Caracter Personal pe care noi le
colectăm și le utilizăm. Dorim să păstrăm datele dumneavoastră complete, actualizate și
corecte. QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. furnizează utilizatorilor săi urmatoarele
opțiuni pentru a administra Informațiile cu Caracter Personal inclusiv adresa de email care
se găsește într-o formă recuperabilă în baza noastră de date:
În cazul în care un utilizator se dezabonează de la baza noastră de date, vom păstra o
evidență a Informațiilor cu Caracter Personal, inclusiv adresa de email și acțiunea de
dezabonare pentru înregistrarile noastre interne, ca dovadă a acțiunii și a respectării
prevederilor acestei Politici de Confidentialitate.
Protecția și Securitatea Datelor cu caracter personal;
Ne luam măsuri de precauție rezonabile pentru a păstra în siguranță Informațiile
dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv adresa de email. Accesul la informațiile pe
care le colectăm este supus unor restricții fizice, electronice și manageriale pentru a
preveni accesul neautorizat, modificarea sau folosirea necorespunzatoare. Fără a aduce
atingere celor de mai sus, nu putem garanta securitatea oricărei informații pe care o
dezvăluiți online pe propria răspundere.
Nota Importanța cu privire la Informațiile referitoare la Copii
Vă rugăm să rețineți că nu colectăm Informații cu Caracter Personal de la nicio persoană
cu vârsta sub doisprezece (12) ani. În plus, ne rezervăm dreptul de a limita participarea în
anumite programe a vizitatorilor sub vârsta de optsprezece (18) ani.
Modificări ale Politicii de Confidențialitate
QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau elimina această
Politică de Confidențialitate, după cum consideră necesar. Vom publica pe site-ul https://
gatorade.ro/ orice modificări aduse la această Politică de confidențialitate, inclusiv

practicile de email sau orice nouă politică și vă încurajăm să vizitați acest domeniu
frecvent pentru a fi informat. Dacă există orice schimbare semnificativă în tipul de
informații pe care le colectăm și modul în care folosim astfel de informații, inclusiv
adresa de email, atunci vom obține permisiunea dumneavoastră înainte de a face o astfel
de schimbare.
Linkuri către alte Site-uri web
Utilizatorii trebuie să fie conștienți că, atunci când se afla pe un site QUADRANT-AMROQ
BEVERAGES S.R.L. ar putea fi direcționati către alte site-uri, pe care nu le putem
controla. Pot exista link-uri către alte site-uri care includ link-uri către alte agenții de
publicitate, sponsori și parteneri care pot utiliza familia de mărci sau logo-uri Gatorade.
Aceste site-uri pot trimite propriile module cookies către utilizatori, sau colecta în alt
mod date sau solicită Informații cu Caracter Personal. Fiți întotdeauna atenți unde
navigați pe Web. Verificați site-ul asociat pentru a localiza și revizui politica de
confidențialitate a acestuia, care poate fi diferită de această Politică de Confidențialitate.
QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. nu garantează și nu acordă nici o garanție sau
reprezentare cu privire la acuratețea sau deplinătatea conținutului sau la politica de
confidențialitate a site-ului Web al unei terțe părți care ar putea fi asociat cu acest site.
Cum ne puteți contacta
În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de
Confidențialitate sau cu privire la colectarea informațiilor, ne puteți contacta la adresa
sediului noastru din Bucureşti, Calea Vacareşti nr. 391, etaj 4, secțiunea 1, sector 4. Ne
puteți contacta și prin email: bucharest.office@pepsico.com
Site-uri web aplicabile
Aceasta Politică de Confidențialitate este aplicabilă site-urilor web și site-urilor de rețele
sociale operate și administrate de către QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L. prin Voxline
si Tribal Worldwide, inclusiv, dar fără a se limita la: https://gatorade.ro/ , https://
www.facebook.com/GatoradeRomania/ și altele care pot fi adăugate în viitor.

