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Termeni de utilizare Masterpass 
 
 

Ultima actualizare: [iulie 2017] 
 

1. Introducere 
 

MasterPassTM, aparţinând Mastercard, este un serviciu de portofel digital (“MasterPass”) oferit de către 

Mastercard Europe SA (incluzând şi subsidiarele şi filialele sale, “Mastercard”) care stochează plata 

selectată, livrarea şi informaţiile despre programul de loialitate într-un singur loc, la îndemână (un 

“Portofel MasterPass”) şi transmite aceste informaţii la cererea dumneavoastră (inclusiv prin intermediul 

oricăror aplicaţii pentru telefoane mobile lansate de către MasterPass (“Mobile Appp”) către acei 

comercianţi care afişează butonul de plată MasterPass (“MasterPass Checkout Button”) pe site-urile lor 

web, site-urile mobile, în aplicaţiile pentru dispozitive inteligente sau în terminalele de plată care necesită 

prezența fizică a plătitorului, fără contact (fiecare fiind un “Comerciant MasterPass”). 

 
 

Aceşti Termeni de Utilizare (“TDU”), precum şi Politica de Confidențialitate MasterPass Confidenţialitate 

şi Politica de Utilizare a Fișierelor Cookie (“Politica de Confidențialitate”, “Politica privind Fișierele 

Cookie” şi, împreună cu aceşti “TDU”, aceşti ”Termeni”) reprezintă acordul dintre dumnevoastră şi 

Mastercard. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU UN PORTOFEL MASTERPASS, CARE PRESUPUNE SELECTAREA 

OPȚIUNII DE ACCEPTARE A ACESTOR TERMENI, ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN ACEȘTI 

TERMENI, PRECUM ŞI TOATE CELELALTE REGULI, POLITICI ŞI PROCEDURI REFERITOARE LA MASTERPASS ŞI 

PE CARE MASTERCARD VI LE POATE DA DIN CÂND ÎN CÂND (DUPĂ CUM ESTE DESCRIS ÎN ACEŞTI TERMENI). 

DE ASEMENEA, ACCEPTAȚI SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, CONDIŢIILE ŞI PREVEDERILE EMITENTULUI 

CARDULUI DUMNEAVOASTRĂ (DUM CUM ESTE DEFINIT MAI JOS). 
 

”Dumnevoastră” (şi toate derivatele acestuia) înseamnă dumnevoastră în mod individual, precum şi orice 

altă persoană care acţionează că reprezentant al dumneavostră, sub autoritatea sau cu permisiunea 

dumneavoastră, și dacă acceptaţi aceşti Termeni în numele unei companii sau al unei alte entităţi legal 

constituite, “dumnevoastră” înseamnă chiar acea entitate legal constituită. Dumneavostră declarați şi 

garantaţi că: (i) aveţi cel puţin 18 ani (sau vârstă minimă prevăzută în jurisdicţia dumneavoastră pentru a 

putea încheia un contract care stipulează obligații în sarcina dumneavoastră), (ii) sunteţi capabil să 

încheiaţi, în mod valabil, un contract, şi (iii) sunteţi rezident al uneia dintre ţările unde MasterPass este 

acceptat. Dacă acceptaţi aceşti Termeni în numele unei companii sau al altei entităţi legal constituite, 

declaraţi şi garantaţi că: (x) aveţi autoritatea să încheiați contracte care să dea naștere unor obligţii în 

sarcina entității legal constituite, (y) această entitate legal constituită este autorizată să desfăşoare 

activităţi în jurisdicţia/jurisdicțiile în care operaţi, şi (z) toţi angajaţii, funcționarii, mandatarii şi alţi 
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reprezentanţi ai entităţii legal constituite care utilizează Portofelul MasterPass sunt autorizaţi în mod 

corespunzător să îl acceseze şi să participe la tranzacţii utilizând Portofelul dumneavoastră MasterPass. 

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, TREBUIE SĂ NU VĂ ÎNREGISTRAŢI PENTRU OBȚINEREA 

PORTOFELUL MASTERPASS SAU SĂ UTILIZAŢI MASTERPASS. 
 

Aceşti termeni stipulează faptul că toate disputele dintre dumneavoastră şi Mastercard vor fi soluţionate 

prin ARBITRAJ. SUNTEŢI DE ACORD SĂ RENUNŢAŢI LA DREPTUL DE A VĂ ADRESA UNEI INSTANŢE pentru a 
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vă susţine sau apăra drepturile născute din acest contract, cu excepţia litigiilor care ar putea fi supuse 

instanţelor inferioare. Drepturile dumneavoastră vor fi determinate de către un ARBITRU NEUTRU şi NU de 

către un judecător sau de un juriu, iar pretenţiile dumneavosatra nu pot îmbrăca forma unor procese colective. 

Vă rugăm să vedeţi Secţiunea 21 ( “Soluționarea Disputelor şi Arbitraj”) pentru detaliie privind clauza 

compromisorie şi disputele cu Mastercard. 
 

Ca o excepție a celor de mai sus, dacă acţionaţi în calitate de persoană fizică, şi nu că reprezentant al unei 

personae juridice, nu sunteți obligat să vă conformaţi regulii de mai sus şi, astfel, aveţi dreptul să supuneţi 

disputele apărute între dumneavoastră şi Mastercard atât arbitrajului, cât şi unei instanțe de judecată. 

 
 

2. Configurarea Portofelului MasterPass 
 

Vă puteţi înregistra pentru un Portofel MasterPass furnizând Mastercard informaţiile prezentate în formularul 

de înregistrare pentru Portofelul MasterPass, incluzând (unde este cazul) o adresa valida de e- mail şi un număr 

de telefon valabil, întrebări/răspunsuri de securitate, mesaje de conectare şi parolă. După această etapă, 

puteti să salvați informaţii despre plăți (numărul cardului şi dată expirării), informaţii despre facturare şi alte 

informaţii despre cardurile dumneavoastră de credit, debit şi alte carduri preplătite reîncărcabile 

(“Cardurile”), carduri de recompense (”Numere Recompensă”) acordate de către MasterPass (după cum este 

indicat în formularul de înregistrare) şi informaţiile preferate de livrare. Toate informaţiile pentru Carduri, 

Numere Recompensă şi informaţiile de livrare sunt denumite, în cuprinsul acestor Termeni, drept “Informaţii 

despre plată”. 

 
 

3. Protejarea Informațiilor din Cont 
 

(a) Parole: Sunteţi responsabil pentru păstrarea securității parolei dumneavoastră aferentă 

Portofelului MasterPass şi a tuturor activităţilor care survin pe parcursul sau prin utilizarea 

Portofelului MasterPass, inclusiv pentru activităţile altor persoane (autorizate sau nu). Trebuie să 

notificaţi imediat MasterPass accesarea sau utilizarea neautorizată a Portofelului dumneavoastră 

MasterPass. Mastercard îşi rezervă dreptul să va solicite să va modificaţi oricare dintre parole dacă 

Mastercard va considera că acestea nu mai sunt sigure. Nici Mastercard, nici reprezentanții săi nu 

vor fi răspunzători pentru orice pierdere sau prejudiciu care s-ar putea produce că urmare a accesării 

sau a utilizării neautorizate a Portofelului dumneavoastră MasterPass ori a Informaţiilor despre plată 

(cu sau fără cunoştinţa dumneavoastră), cu excepţia cazului în care limitarea anterioară este interzisă 

de legea aplicabilă. 
 

(b)  Menţinerea informaţiilor actualizate: Sunteţi singurul răspunzător pentru menţinerea unor 

informaţii actualizate şi corecte referitoare la Portofelul dumneavoastră MasterPass, inclusiv privind 

toate Informaţiile despre plată. Mastercard nu este răspunzător pentru autenticitatea, validitatea, 

acurateţea sau caracterul complet al Informaţiilor despre plată Mastercard transmise în numele 

dumneavoastră. 
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Notificare privind confidențialitatea Masterpass 

 

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018 

Mastercard Europe SA și afiliații săi (împreună „Mastercard”, „noi” „nostru/noastră“ sau 

„noștri/noastre“) vă respectă confidențialitatea.  

 

 

 

1. Informații personale pe 

care le putem colecta 

 

 

2. Cum putem utiliza 

Informațiile dvs. personale 

 

 

3. Cum împărtășim 

Informațiile dvs. personale  

 

 

4. Drepturile și opțiunile 

dvs. 

 

 

5. Cum protejăm 

Informațiile dvs. personale 

 

 

6. Transferuri de date 

 

 

7. Caracteristici și link-uri 

către alte site-uri web 

 

 

8. Actualizări ale 

Notificării privind 

confidențialitatea 

 

 

9. Cum să ne contactați 

 

 Această Notificare privind confidențialitatea se aplică 

prelucrării Informațiilor personale pe care le colectăm 

în contextul Masterpass. „Masterpass” se referă la 

Aplicația Masterpass, la Portofelul electronic 

Masterpass și la Masterpass Online (împreună 

„Serviciile de Portofel electronic Masterpass”), precum 

și la site-ul web Masterpass.ro  și 

mastercardmobile.cz/ro și la portalul pentru portofelul 

electronic Masterpass (împreună „Site-urile web 

Masterpass”). Această Notificare privind 

confidențialitatea nu acoperă colectarea și utilizarea 

Informațiilor dvs. personale de către Mastercard în 

contextul altor programe sau pentru alte portofele 

electronice Mastercard în afară de Portofelul 

electronic Masterpass sau de către terți pe alte site-uri 

web marca Mastercard, de către emitenții dvs. de 

carduri Mastercard (de exemplu, banca dvs.), de către 

comercianți sau orice alte informații sau comunicări 

care pot face referire la Mastercard în afara 

contextului Masterpass. 

 

Această Notificare privind confidențialitatea vizează 

portofelele electronice Masterpass de la Mastercard. 

Dacă aveți un cont de portofel electronic Masterpass 

în afară de contul de portofel electronic Masterpass de 

la Mastercard, colectarea și prelucrarea Informațiilor 

dvs. personale în cadrul portofelului electronic 

respectiv vor fi explicate în notificarea privind 

confidențialitatea a portofelului electronic respectiv. 

Vă rugăm să vă asigurați că examinați declarațiile 

privind confidențialitatea ale comerciantului dvs. și ale 

instituțiilor financiare pentru a înțelege cum colectează 

și folosesc acestea Informațiile dvs. personale.  

 

Această Notificare privind confidențialitatea descrie 

tipurile de Informații personale pe care le colectăm în 

legătură cu Masterpass, scopurile pentru care 
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colectăm Informațiile personale, celelalte părți cu care 

le putem împărtăși și măsurile pe care le luăm pentru a 

proteja securitatea datelor. De asemenea, aceasta vă 

informează despre drepturile și opțiunile dvs. cu privire 

la Informațiile dvs. personale și modalitatea în care ne 

puteți contacta pentru a vă actualiza datele de contact 

sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le-

ați putea avea în legătură cu practicile noastre de 

confidențialitate.  

 

Vizita dvs. pe Site-urile web Masterpass și participarea 

dvs. la program sunt supuse prevederilor acestei 

Notificări privind confidențialitatea, Notificării privind 

identificatorii cookie și Termenilor de utilizare pentru 

consumatorii serviciului Portofel electronic 

Masterpass. Pentru mai multe informații despre 

practicile de confidențialitate Mastercard, vă rugăm să 

vizitați Notificarea globală privind confidențialitatea 

Mastercard la https://www.mastercard.ro/ro-

ro/despre-mastercard/ce-
facem/confidentialitate.html. 

 

Înregistrându-vă pentru Serviciile de Portofel 

electronic Masterpass, intrați într-un raport juridic cu 

Mastercard.  Mastercard vă poate pune la dispoziție 

Serviciile de Portofel electronic Masterpass în baza 

relației sale cu instituția dvs. financiară. Cu toate 

acestea, Serviciile de Portofel electronic Masterpass vă 

sunt oferite exclusiv de către Mastercard.   

 

 

 

1. Informații personale pe care le putem colecta 

 

 

În sensul prezentei Notificări privind confidențialitatea, „Informații personale” înseamnă 

orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În legătură 

cu Masterpass, obținem Informații personale cu privire la dvs. din diverse surse descrise mai 

jos. 

 

Unde se aplică, indicăm dacă și de ce trebuie să ne furnizați Informații personale, precum și 

consecințele refuzului dvs. de a face acest lucru. Cu toate acestea, dacă nu furnizați 

Informațiile personale atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu puteți beneficia de 

Masterpass dacă aceste informații sunt necesare pentru a vă furniza serviciul sau dacă 

suntem obligați din punct de vedere legal să le colectăm. 

 

a. Informații personale furnizate de dvs. 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html
https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html
https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html
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În legătură cu Masterpass, vă solicităm să ne furnizați anumite Informații personale, cu ar fi 

numele dvs., sexul, adresa de domiciliu, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de 

telefon, adresa de e-mail, numele de utilizator, parola și informațiile cardului de plată. Putem 

colecta aceste Informații personale în momentul înregistrării, când faceți clic pe butonul 

„Masterpass” la un comerciant sau altfel când vă înscrieți sau vă autentificați la un Portofel 

electronic Masterpass, de pe formulare de cerere sau alte formulare, incluzând aplicația 

mobilă autohtonă de portofel electronic Masterpass. În anumite cazuri, putem obține și 

numărul cărții dvs. de identitate națională, răspunsurile dvs. la întrebările de securitate și 

informațiile cardului de fidelitate. 

 

b. Informații personale furnizate de comercianții participanți în legătură cu utilizarea 

dvs. a Serviciilor de Portofel electronic Masterpass 

 

Primim anumite Informații personale despre dvs. de la comercianți cu privire la tranzacțiile 

dvs. folosind Serviciile de Portofel electronic Masterpass, cum ar fi date privind unitățile de 

stoc, descrierea articolelor, cantitatea, prețul, subtotalul și cardurile de plată înregistrate la 

Masterpass, numele comerciantului, valuta, valoarea, data și ora comenzii și informații 

despre starea comenzii, respectiv dacă a fost sau nu finalizată.  Dacă aveți un cont deschis 

la comerciant, acesta ne poate furniza și adresa dvs. de livrare. 

 

c. Informații personale furnizate de către emitentul cardului dvs. de plată înregistrat 

sau de altă instituție financiară 

 

Atunci când înregistrați un card de plată la Masterpass, putem trimite informații emitentului 

cardului respectiv pentru a valida cardul, pentru a vă verifica identitatea și pentru a analiza 

prin intermediul token-ului datele dvs. de identificare pentru a face ca plățile dvs. să fie mai 

sigure. Aceste informații pot include numele dvs., informațiile cardului de plată, adresa de 

facturare, informații despre dispozitivul dvs. mobil și informații despre modalitatea în care 

v-ați înregistrat cardurile de plată în Portofelul dvs. electronic Masterpass. Pentru a facilita 

procesul de validare/autentificare/analiza prin intermediul token-ului, putem primi 

Informații personale despre dvs. de la emitentul cardului dvs. de plată.  În plus, când efectuați 

plăți folosind datele de identificare analizate prin intermediul token-ului prin Portofelul 

electronic Masterpass, primim informaţii despre token și tranzacție de la emitentul cardului 

dvs. de plată.    

 

În plus, în anumite cazuri, putem primi date despre dvs. sau despre instituția dvs. financiară 

pentru a ne asigura că dvs. folosiți Portofelul electronic Masterpass corect. De exemplu, 

instituția dvs. financiară poate să ne furnizeze adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon 

într-o formă protejată, criptată. Când faceți clic pe butonul „Masterpass” la un comerciant 

sau vă înregistrați sau autentificați altfel într-un Portofel electronic Masterpass, vi se vor 

solicita e-mail-ul sau numărul de telefon. Dacă informațiile pe care le furnizați se potrivesc 

cu informațiile furnizate de instituția dvs. financiară, puteți fi direcționați către un Portofel 

electronic Masterpass specific asociat respectivei instituții financiare. Aceste informații pot 

fi folosite, de asemenea, pentru a crea Portofelul dvs. electronic Masterpass. 

 

d. Informații personale obținute din interacțiunea dvs. cu Masterpass  
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Atunci când interacționați cu Serviciile de Portofel electronic Masterpass sau vizitați Site-

urile web Masterpass, paginile sau alte active digitale ale Masterpass, putem colecta 

anumite informații prin mijloace automatizate cum ar fi identificatorii cookie, elementele de 

semnalizare pe internet și tehnologii asemănătoare, incluzând adresa IP, adresa IP a 

dispozitivului mobil, identificatorul unic al dispozitivului mobil, adresa MAC, ID-ul 

dispozitivului, date de localizare, tipul de browser și datele privind setările (cum ar fi rezoluția 

ecranului, profunzimea culorilor, setările fusului orar, extensiile și accesoriile de tip plug-in 

ale browser-ului, seturile de caractere etc.), sistemul de operare, adresele URL de trimitere, 

informații privind acțiunile întreprinse sau interacțiunea cu mijloacele noastre digitale, 

datele și orele acțiunilor și elemente de monitorizare mobile. Un „identificator cookie” este 

un fișier de text pus pe unitatea de disc a unui computer de un server de internet. Un 

„element de semnalizare pe internet”, cunoscut și cu denumirea de etichetă de identificare 

pe internet, etichetă de pixeli sau GIF transparent, este folosit pentru a transmite informații 

către un server de internet. Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Notificarea 

privind identificatorii cookie. 

 

Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Masterpass prin evaluarea numărului de 

utilizatori care accesează sau utilizează serviciul nostru, ce conținut, produse și caracteristici 

ale serviciului nostru îi interesează cel mai mult pe vizitatorii noștri, ce tipuri de oferte doresc 

clienții noștri să vadă și modul în care funcționează serviciile noastre din punct de vedere 

tehnic, precum și pentru a îmbunătăți securitatea Masterpass și pentru a proteja împotriva 

și a preveni frauda, tranzacțiile neautorizate, reclamațiile și alte obligații și pentru a gestiona 

expunerea la riscuri și calitatea francizelor. 

 

 

 

Datele browser-ului 

Noi și furnizorii noștri de servicii putem colecta în mod automat datele browser-ului de pe 

dispozitivul dvs. Datele browser-ului constă în informații despre setările configurației 

browser-ului pe care îl folosiți pentru a accesa Serviciile de Portofel electronic Masterpass și 

Site-urile web Masterpass. Acestea pot include rezoluția ecranului și profunzimea culorilor, 

setările fusului orar, extensiile și accesoriile de tip plug-in instalate în browser și versiunea 

acestora, seturile de caractere instalate pe browser, șirul agentului utilizator și alte date 

asemănătoare. Aceste date sunt folosite pentru a crea o amprentă digitală unică a browser-

ului utilizat pentru a accesa Site-urile web Masterpass pentru a reține alegerile făcute de 

browser-ul respectiv și pentru a ajuta la prevenirea fraudei și la îmbunătățirea securității 

Serviciilor de Portofel electronic Masterpass, a Site-urilor web Masterpass și a rețelei 

Mastercard. Putem oferi utilizatorilor noștri de Servicii de Portofel electronic Masterpass 

opțiuni pentru a-și manifesta refuzul privind colectarea și înregistrarea amprentei datelor 

browser-ului prin intermediul Instrumentului Aprobare cookie. 

 

Date anonimizate despre tranzacția dvs. Masterpass  

Noi și furnizorii noștri de servicii putem colecta în mod automat datele anonimizate despre 

tranzacția dvs. pe care o realizați folosind Portofelul electronic Masterpass. Informațiile 

colectate includ numele comerciantului și data și ora tranzacției. Aceste informații sunt 

http://info.evidon.com/pub_info/14751
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folosite pentru a îmbunătăți securitatea Serviciilor de Portofel electronic Masterpass, Site-

urile web Masterpass și Rețeaua Mastercard. 

 

Servicii analitice terțe 

Adobe Omniture este un serviciu analitic terț furnizat de Adobe Systems Incorporated 

(„Adobe”) cu sediul în Statele Unite. Adobe Omniture folosește identificatori cookie pentru 

a ajuta site-urile web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile 

generate de identificatorul cookie cu privire la utilizarea site-ului web de către utilizatori vor 

fi transferate în general către și vor fi stocate de Adobe pe servere din Statele Unite. Acest 

site web are activată funcția de anonimizare a adresei IP astfel încât adresele IP ale 

utilizatorilor care se află în Spațiul Economic European să fie prescurtate de serverele Adobe 

din Statele Unite. Adobe va prelucra aceste informații în numele nostru în scopul analizării 

utilizării site-ului web de către vizitatori, elaborării de rapoarte privind activitățile pe site-ul 

de internet și al furnizării altor servicii cu privire la utilizarea site-ului web și a internetului în 

raport de operatorul site-ului web. Adobe nu va conecta adresa dvs. de IP care este 

transferată de browser-ul dvs. prin intermediul Adobe Omniture cu alte date deținute de 

Adobe.   

 

Puteți refuza utilizarea identificatorilor cookie selectând setările corespunzătoare de pe 

browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este 

posibil să nu puteți folosi funcționalitatea completă a Site-urilor web Masterpass. Puteți 

refuza ulterior colectarea datelor dvs. (incluzând adresa dvs. IP) generate de identificatorul 

cookie Adobe Omniture și care se referă la utilizarea de către dvs. a site-ului web și la 

prelucrarea datelor de către Adobe descărcând și instalând aplicația suplimentară pentru 

browser-ul dvs. actual de la următorul link: https://www.adobe.com/ro/privacy/opt-

out.html.   

 

Alți furnizori de servicii analitice care administrează aceste servicii pot utiliza și tehnologii 

precum identificatorii cookie și elemente de semnalizare pe internet pentru a ne ajuta să 

analizăm modul în care vizitatorii folosesc serviciile Masterpass.   

 

În aplicația mobilă Masterpass, puteți opri serviciile analitice pentru internet Adobe 

Omniture.  Puteți avea și posibilitatea de a vă manifesta refuzul privind serviciile analitice 

prin intermediul pictogramei AdChoices de pe Site-urile web Masterpass. Vă rugăm să 

consultați secțiunea „Drepturile și opțiunile dvs.” din această Notificare privind 

confidențialitatea pentru a afla despre posibilitatea pe care o aveți pentru a vă manifesta 

refuzul sau pentru a limita utilizarea comportamentului dvs. de navigare în scopul publicității 

comportamentale online. 

 

Elemente de semnalizare pe internet și urmărire e-mail-uri 

Când trimitem e-mail-uri persoanelor cu un cont de Portofel electronic Masterpass, putem 

să urmărim comportamentul, cum ar fi cine a deschis e-mail-urile și cine a făcut clic pe link-

uri. Facem acest lucru pentru a evalua performanța e-mail-urilor noastre și pentru a 

îmbunătăți funcțiile noastre. În acest scop, includem gif-uri cu un singur pixel (și anume, 

elemente de semnalizare pe internet) în e-mail-urile pe care le trimitem. Elementele de 

semnalizare pe internet ne permit să colectăm informații despre deschiderea unui e-mail și 

numărul de click-uri care au fost făcute în cadrul e-mail-ului respectiv. Utilizăm datele 

https://www.adobe.com/ro/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/ro/privacy/opt-out.html
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colectate prin intermediul acestor elemente de semnalizare pe internet pentru a elabora 

rapoarte despre performanța campaniei noastre prin e-mail și despre acțiunile pe care le-

au întreprins persoanele în cadrul e-mail-ului (de exemplu, link-uri pe care s-a făcut clic). 

Dacă nu doriți ca noi să urmărim e-mail-urile pe care vi le trimitem, anumite servicii de e-

mail vă permit să vă reglați afișarea, să opriți limbajul HTML sau să dezactivați descărcarea 

imaginilor care ar trebui să dezactiveze în mod eficient urmărirea e-mail-urilor noastre. 

 

e. Conținut și servicii personalizate 

 

Putem folosi Informațiile dvs. personale, inclusiv informațiile despre interacțiunile dvs. cu 

Masterpass, informații despre dvs. furnizate de partenerii noștri și informații disponibile 

public pentru a analiza preferințele, interesele și comportamentul dvs. pentru a vă furniza 

conținut personalizat și cele mai relevante oferte, conținut sau mesaje. De asemenea, veți 

putea remarca anumite reclame pe alte site-uri web deoarece noi (și partenerii noștri) 

utilizăm date colectate prin intermediul Serviciilor de Portofel electronic Masterpass pentru 

a personaliza reclamele dedicate dvs. pe site-uri web terțe. Această colectare și utilizare ne 

permite să direcționăm mesajele noastre către utilizatori prin intermediul datelor 

demografice, în funcție de interese și prin mijloace contextuale.  

 

În scopuri asociate transmiterii unor reclame personalizate, terții de pe site-urile noastre 

web pot urmări activitățile dvs. online în timp și pe site-uri web terțe colectând informații 

prin mijloace automatizate, inclusiv prin utilizarea de identificatori cookie, jurnalelor 

serverelor de internet și elementelor de semnalizare pe internet. Informațiile colectate includ 

informații despre vizitele dvs. pe anumite site-uri web, paginile sau reclamele pe care le 

vizualizați și acțiunile pe care le întreprindeți pe respectivele site-uri web. Această colectare 

de date are loc pe Masterpass Online, alte Site-uri web Masterpass, site-urile web ale terților 

și pe Aplicația mobilă Masterpass. Acest proces ne ajută, de asemenea, să urmărim 

eficacitatea eforturilor noastre de marketing. Vă rugăm să consultați secțiunea „Drepturile 

și opțiunile dvs.” de mai jos pentru a afla despre posibilitatea pe care o aveți pentru a vă 

manifesta refuzul sau pentru a limita utilizarea comportamentului dvs. de navigare în scopul 

publicității comportamentale online. 

 

Putem folosi informații despre utilizarea de către dvs. a Portofelului electronic Masterpass 

sau despre Portofelul electronic Masterpass specific pe care îl folosiți pentru a vă oferi o 

experiență personalizată în momentul finalizării comenzii la comercianți. După realizarea 

unei tranzacții Masterpass, putem poziționa un identificator cookie pe dispozitivul dvs., care 

va reține ce Portofel electronic Masterpass sau ce card de plată ați folosit pentru tranzacția 

respectivă. Respectivul identificator cookie va prevedea un buton personalizat de finalizare 

a comenzii la comercianții care acceptă Masterpass, pe baza informațiilor respective. 

Această funcție va asigura o experiență comercială mai cursivă.  Comercianții nu pot accesa 

aceste informații. 

 

Nu vă vom supune unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată care produce 

fefecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ în manieră similară, cu excepția 

cazului în care vă dați în mod explicit consimțământul pentru prelucrare, prelucrarea este 

necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Mastercard sau când 
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ne este impus potrivit legii să utilizăm Informațiile dvs. personale în acest mod, de exemplu 

pentru a preveni frauda.  

 

f. Informații personale prezentate de alte portofele electronice Masterpass de pe 

dispozitivul dvs. 

 

Dacă folosiți Serviciile de Portofel electronic Masterpass pe un dispozitiv eligibil, atunci când 

faceți clic pe butonul „Masterpass” pentru a face o plată folosind o aplicație mobilă a 

comercianților participanți, vom scana dispozitivul dvs. mobil pentru a vedea dacă există 

aplicații mobile Masterpass certificate încărcate pe dispozitiv.  În caz afirmativ, în timpul 

fluxului de finalizare a comenzii la comerciantul participant, vi se va prezenta o listă a 

fiecăruia dintre respectivele Portofele electronice Masterpass și a cardurilor de plată 

înregistrate pentru Portofelele electronice respective, astfel încât dvs. să puteți alege ce 

Portofel electronic Masterpass și ce card de plată doriți să utilizați pentru tranzacția 

respectivă.  

 

g. Informații personale obținute din interacțiunea dvs. cu instrumentele canalelor 

sociale 

 

Masterpass vă oferă posibilitatea de a împărtăși, de a vă conecta sau de a menționa pe 

canalele sociale orice considerați a fi de interes. De exemplu, puteți aprecia cu un „like” o 

ofertă prin intermediul contului dvs. de Facebook sau puteți distribui ca „tweet” o ofertă 

folosind Twitter. Furnizorii de canale sociale precum Facebook și Twitter sunt entități 

independente de Mastercard și nu împărtășesc neapărat aceeași politică cu Mastercard în 

ceea ce privește protecția confidențialității. Vă rugăm să examinați politicile de 

confidențialitate ale acestora dacă decideți să le utilizați serviciile. Mastercard nu poate fi 

considerată răspunzătoare pentru conținutul site-urilor de internet și al aplicațiilor terților, 

folosirea acestora și practicile lor generale de confidențialitate. 

 

2. Cum putem utiliza Informațiile dvs. personale 

 

Putem utiliza Informațiile personale pe care le obținem despre dvs. pentru:  

 

 A crea, administra și personaliza contul dvs. online (inclusiv pentru a vă furniza un 

istoric al tranzacțiilor), pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, pentru a 

comunica cu dvs. și pentru a răspunde la solicitările dvs. de informații. 

 A vă direcționa către Portofelul electronic Masterpass corect în funcție de eventuala 

legătură existentă pe care o aveți în ceea ce privește Portofelele electronice 

Masterpass sau o legătură existentă pentru servicii bancare cu un emitent 

participant. 

 A valida informațiile cardului dvs. de plată, pentru a vă verifica identitatea la banca 

dvs. și pentru a analiza prin intermediul token-ului datele dvs. de identificare pentru 

a face ca plățile dvs. să fie mai sigure. 

 A asigura o experiență de finalizare a comenzii personalizată. 

 A crea o vizualizare care vă afișează toate conturile de Portofel electronic 

Masterpass eligibile, inclusiv acest Portofel electronic Masterpass și cardurile de plată 
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înregistrate ale fiecărui cont, atunci când faceți clic pe butonul „Masterpass” folosind 

o aplicație mobilă a unui comerciant participant. 

 A asigura raportarea către emitent cu privire la cardurile dvs. de plată înregistrate și 

comercianții cu care efectuați tranzacții prin intermediul Serviciilor de Portofel 

electronic Masterpass. 

 A anonimiza Informațiile personale și a elabora și furniza rapoarte de date agregate 

care prezintă informații anonimizate (incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: 

colecții, analize, modele analitice și predictive și reguli și alte rapoarte de ansamblu). 

 A desfășura analize de date (incluzând anonimizarea Informațiilor personale) pentru 

a determina, printre alte măsurători, performanța afacerii, numărul persoanelor 

înregistrate, canalele, cheltuiala per tranzacție și performanța site-ului. 

 A vă trimite comunicări comerciale despre produsele, serviciile, ofertele, programele 

și promoțiile Mastercard, ale emitenților, achizitorilor, distribuitorilor și partenerilor 

săi (inclusiv concursuri, tombole și orice alte activități de marketing). 

 A vă oferi servicii și recomandări personalizate. De exemplu, putem să vă sugerăm 

produse sau alte activități speciale de marketing despre care credem că ar prezenta 

un interes deosebit pentru dvs. pe baza interacțiunii dvs. cu site-ul nostru web, a 

comportamentului dvs. online și a altor Informații personale pe care le putem obține 

despre dvs.  

 A vă proteja împotriva și a preveni frauda, tranzacțiile neautorizate, reclamațiile și 

alte obligații, pentru a spori securitatea Serviciilor de Portofel electronic Masterpass 

și a rețelei Mastercard și pentru a gestiona expunerea la riscuri și calitatea 

francizelor. 

 A desfășura, audita, evalua, monitoriza și îmbunătăți activitatea și mijloacele noastre 

interactive (inclusiv prin dezvoltarea de produse și servicii noi; gestionarea 

comunicărilor noastre; determinarea eficienței și optimizarea publicității noastre; 

analizarea produselor, serviciilor, aplicațiilor și site-urilor noastre web; facilitarea 

funcționalității aplicațiilor și site-urilor noastre web; și efectuarea de activități de 

contabilitate, audit, facturare, conciliere și încasare). 

 A asista terții în furnizarea produselor sau serviciilor pe care le solicitați dvs. 

 A pune în aplicare Termenii de utilizare pentru consumatorii serviciului Portofel 

electronic Masterpass. 

 Astfel cum poate fi prevăzut potrivit legilor și reglementărilor aplicabile sau astfel 

cum este prevăzut de orice procedură judiciară sau agenție guvernamentală care are 

sau pretinde competența în ceea ce privește compania Mastercard sau afiliații săi. 

 A respecta cerințele legale și standardele industriale și politicile noastre aplicabile. 

 A folosi informațiile în alte modalități pentru care furnizăm notificare specifică la 

momentul colectării. 

Vom prelucra Informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus numai atunci când avem un 

temei juridic valabil pentru prelucrare, inclusiv dacă: 

 

 V-ați dat consimțământul pentru utilizarea Informațiilor dvs. personale. De exemplu, 

putem căuta să obținem consimțământul dvs. pentru folosirea identificatorilor 

cookie sau a tehnologiilor asemănătoare, pentru a vă trimite comunicări comerciale 

sau pentru a ne personaliza ofertele.  
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 Avem nevoie de Informațiile dvs. personale pentru a vă oferi produse și servicii sau 

pentru a răspunde la solicitările dvs. 

 Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi 

prevenirea și monitorizarea fraudelor în tranzacțiile de plată. 

 Noi sau un terț avem un interes legitim în utilizarea Informațiilor dvs. personale, cum 

ar fi asigurarea și îmbunătățirea siguranței, securității și performanței produselor și 

serviciilor noastre, pentru a asigura protecție împotriva și a preveni frauda, pentru a 

anonimiza Informațiile personale și pentru a efectua analize de date.  

 

 

3. Cum împărtășim Informațiile dvs. personale 

 

 

Nu vindem și nu divulgăm în alt mod Informațiile personale pe care le colectăm despre dvs., 

cu excepția celor descrise în această Notificare privind confidențialitatea sau altfel cum vă 

este divulgat în momentul colectării datelor. 

 

Putem împărtăși Informațiile dvs. personale pe care le colectăm cu sediul nostru principal și 

cu afiliații pentru a furniza serviciul Masterpass și în scopurile descrise mai sus. 

 

Putem împărtăși Informațiile dvs. personale cu comercianții și cu furnizorii de servicii ai 

acestora pentru a efectua și facilita tranzacțiile cu cardurile de plată (inclusiv prin 

Comunicarea în câmp apropriat (NFC) și prin alte tehnologii de plată fără contact), pentru 

a asigura siguranța și securitatea tranzacțiilor respective (incluzând detectarea și 

prevenirea fraudei cu cardurile), pentru a soluționa litigii, pentru a asigura servicii pentru 

clienți, analize de utilizare și raportare și pentru a presta Serviciile de Portofel electronic 

Mastercard pe care le solicitați. Vă rugăm să rețineți faptul că atât comercianții, cât și 

furnizorii de servicii ai acestora pot avea propriile politici de confidențialitate care 

reglementează modul în care aceștia folosesc și divulgă Informații personale. Vă 

recomandăm să examinați politicile de confidențialitate ale companiilor cu care 

interacționați pentru a afla despre practicile acestora. 

 

În plus, dacă alegeți să conectați Portofelul dvs. electronic Masterpass la un comerciant, noi 

vom furniza Informații personale comerciantului respectiv pentru a personaliza experiența 

dvs. de cumpărături și/sau pentru a facilita încheierea mai rapidă a comenzilor.  În aceste 

cazuri, comercianților nu le este permis să folosească datele dvs. pentru niciun alt scop.  

 

De asemenea, putem împărtăși Informațiile dvs. personale cu instituții financiare și cu 

furnizorii de servicii ai acestora pentru a efectua și/sau facilita tranzacțiile cu cardurile de 

plată (inclusiv prin Comunicarea în câmp apropriat (NFC) și alte tehnologii de plată fără 

contact), pentru a asigura siguranța și securitatea tranzacțiilor respective (incluzând 

detectarea și prevenirea fraudei cu cardurile), pentru a vă autentifica și a vă identifica pe 

dvs. și cardurile de plată pe care le înregistrați cu Portofelul electronic Masterpass, pentru a 

analiza prin intermediul token-ului datele dvs. de identificare pentru plată, pentru a 

soluționa litigii, pentru a asigura servicii pentru clienți, pentru a furniza analize de 

înregistrare și utilizare și raportare și pentru a presta Serviciile de Portofel electronic 

Masterpass pe care le solicitați. Vă rugăm să rețineți că instituția(-ile) dvs. financiară(-e) și 
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furnizorul(-ii) acesteia/acestora de servicii pot utiliza informațiile dvs. în alte scopuri, inclusiv 

pentru a vă trimite materiale comerciale pe baza înregistrării dvs. sau a utilizării cardului 

corespunzător într-o tranzacție cu un portofel electronic sau asociată unui portofel 

electronic. Astfel de terți pot avea propriile condiții și politici de confidențialitate care 

reglementează modul în care colectează, utilizează și divulgă Informațiile personale. Vă 

încurajăm să examinați aceste politici pentru a vă asigura că înțelegeți cum folosesc acești 

terți informațiile dvs. atunci când desfășurați anumite activități cu cardul acestora. 

 

De asemenea, putem împărtăși Informațiile dvs. personale cu furnizorii noștri de servicii care 

execută servicii în numele nostru și în legătură cu scopurile descrise în această Notificare 

privind confidențialitatea. Noi le impunem acestor furnizori de servicii, prin contract, să 

prelucreze Informațiile personale numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și, astfel 

cum este necesar, pentru a presta serviciile în numele nostru sau pentru a respecta cerințele 

legale. De asemenea, le impunem să protejeze securitatea și confidențialitatea Informațiilor 

personale pe care le prelucrează în numele nostru prin implementarea unor măsuri tehnice 

și organizatorice de securitate adecvate și a obligațiilor de confidențialitate cu caracter 

obligatoriu pentru angajații care accesează Informații personale.   

 

De asemenea, putem împărtăși Informațiile dvs. personale cu terți, inclusiv cu prestatori de 

servicii de verificare a identității, furnizori de servicii, entități guvernamentale, utilități, 

evidențe publice, birouri de credit, furnizori de servicii de telecomunicații, dosare de 

proprietăți și liste de supraveghere. Înregistrându-vă pentru un Portofel electronic 

Masterpass, acceptați faptul că putem divulga către terți, la anumite intervale de timp, 

informațiile contului dvs., cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon, e-mail-ul în 

vederea prelucrării identității sau a verificării contului, detectării fraudei sau altfel cum 

poate fi prevăzut potrivit legislației aplicabile. 

 

De asemenea, putem divulga Informații personale despre dvs.: (i) dacă ni se impune să 

facem acest lucru potrivit legii sau unei proceduri judiciare, (ii) ca răspuns la o solicitare din 

partea unei instanțe, a autorităților de aplicare a legii sau a oficialilor guvernamentali, sau 

(iii) atunci când considerăm că este necesară sau oportună divulgarea pentru a preveni un 

prejudiciu fizic sau o pierdere financiară sau în legătură cu o investigație cu privire la o 

activitate frauduloasă sau ilegală, suspectată sau reală. 

 

Totodată, ne rezervăm dreptul de a transfera Informații personale pe care le deținem despre 

dvs. în cazul în care vindem sau transferăm, total sau parțial, afacerea sau activele noastre. 

În cazul în care are loc o astfel de vânzare sau transfer, vom depune eforturi rezonabile 

pentru a instrui beneficiarul transferului să folosească Informațiile personale pe care ni le-

ați furnizat într-o manieră care să fie în concordanță cu Notificarea noastră privind 

confidențialitatea. 

 

 

4. Drepturile și opțiunile dvs. 

 

În măsura permisă de legislația aplicabilă, aveți dreptul:  
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 Să solicitați accesul la și să primiți informații despre Informațiile dvs. personale pe 

care le stocăm în legătură cu dvs., să actualizați și să rectificați inadvertențele din 

Informațiile dvs. personale, să restricționați sau să vă opuneți prelucrării Informațiilor 

dvs. personale, să solicitați anonimizarea sau ștergerea informațiilor, după caz, sau 

să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor pentru a transfera cu ușurință 

Informațiile dvs. personale la o altă companie. În plus, puteți avea, de asemenea, 

dreptul să înaintați o plângere la o autoritate de supraveghere, inclusiv în țara dvs. de 

reședință, la locul de muncă sau acolo unde a avut loc un incident.  

 

 Să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați dat anterior cu privire la prelucrarea 

Informațiilor dvs. personale, în orice moment și în mod gratuit. Vom aplica 

preferințele dvs. în continuare și acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării înainte 

de retragerea consimțământului dvs.  

 

 Puteți alege să nu mai primiți comunicări comerciale făcând clic pe link-ul de 

dezabonare inclus în comunicările respective.   

 

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite circumstanțe de cerințele legislației locale.  

 

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European sau în Elveția, puteți să vă exercitați cu ușurință 

drepturile prin intermediul Portalului „My Data Center” al companiei Mastercard. De 

asemenea, puteți să înaintați o cerere pentru a vă exercita drepturile, pentru a vă actualiza 

preferințele, pentru a ne cere să eliminăm informațiile dvs. din listele noastre de 

corespondență sau pentru a șterge contul dvs., contactându-ne astfel cum este specificat 

în secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos. În măsura permisă de legislația aplicabilă, 

puteți avea și opțiunea de a vă retrage consimțământul, folosind link-ul de dezabonare inclus 

în comunicările noastre. De asemenea, puteți vizualiza sau modifica detaliile dvs. personale 

și puteți modifica setările dvs., inclusiv preferințele dvs. privind comunicările comerciale, în 

contul dvs. de Servicii de Portofel electronic Masterpass. 

 

Servicii analitice terțe 

Astfel cum este indicat mai sus, putem folosi servicii analitice terțe, cum ar fi cele de la Adobe 

Omniture, pentru a analiza modul în care folosiți Serviciile de Portofel electronic Masterpass 

(dacă aveți un cont de Servicii de Portofel electronic Masterpass), utilizarea de către dvs. a 

Site-urilor web Masterpass și a altor site-uri web Mastercard. Dacă aveți o Aplicație mobilă 

Masterpass, puteți opri utilizarea serviciului analitic în cadrul Aplicației mobile Masterpass, 

vizitând secțiunea „Settings” (Setări) și oprind „Send Data” (Trimitere date). În Statele 

Unite, puteți să vă exprimați refuzul cu privire la serviciile analitice pe Site-urile Masterpass 

și prin intermediul pictogramei AdChoices. 

 

Publicitatea comportamentală online și alte preferințe pentru identificatorii cookie 

Putem oferi utilizatorilor Serviciilor de Portofel electronic Masterpass și vizitatorilor Site-

urilor web Masterpass opțiuni pentru a-și gestiona preferințele pentru identificatorii cookie 

prin intermediul instrumentului „Aprobare cookie” afișat în colțul din dreapta jos al Site-

urilor web Masterpass sau accesibil prin intermediul pictogramei AdChoices pe Site-urile 

web Masterpass. Browser-ul dvs. vă poate indica modalitatea prin care să fiți notificați și să 

refuzați primirea anumitor tipuri de identificatori cookie, inclusiv identificatorii cookie 

https://www.mastercard.es/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=ro-ro
http://info.evidon.com/pub_info/14751
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analitici și promoționali. În caz contrar, puteți să vă exprimați refuzul la 

http://www.aboutads.info/choices/. De asemenea, puteți să vă exprimați refuzul cu privire 

la utilizarea de către Mastercard a unor servicii analitice pentru internet la 

https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html. 

Pentru a afla mai multe despre identificatorii cookie, vă rugăm să vizitați 

http://www.aboutads.info/choices/ sau http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Notificarea privind identificatorii cookie. 

 

Finalizarea comenzii personalizate 

Dacă aveți o experiență de finalizare a comenzii personalizată, puteți alege să nu vedeți un 

buton personalizat de finalizare a comenzii pe site-urile web ale comercianților prin 

intermediul pictogramei AdChoices de pa Site-urile web Masterpass.  

 

Chiar dacă Serviciile de Portofel electronic Masterpass nu au la ora actuală un mecanism 

pentru a recunoaște diversele semnale „Do Not Track” (nu urmări – ”DNT”) ale browser-ului, 

putem să le oferim utilizatorilor Serviciilor de Portofel electronic Masterpass opțiuni pentru 

a-și gestiona preferințele prin intermediul instrumentului ”Aprobare cookie” și le vom 

respecta preferințele. Pentru a afla mai multe despre semnalele de urmărire ale browserelor 

și despre mecanismele „Do Not Track” (nu urmări – ”DNT”), vă rugăm să vizitați 

http://www.allaboutdnt.com. 

 

 

 

5. Cum protejăm Informațiile dvs. personale 
 

Menținem mecanisme de protecție administrative, tehnice și fizice corespunzătoare 

concepute pentru a proteja Informațiile personale împotriva distrugerii accidentale sau 

ilegale, pierderii accidentale, modificării neautorizate, divulgării sau accesului neautorizat, 

utilizării necorespunzătoare și a oricărei alte forme ilegale de prelucrare a Informațiilor 

personale pe care le deținem. Restricționăm accesul la Informațiile personale despre dvs. la 

acei angajați care trebuie să cunoască informațiile respective pentru a vă furniza produse 

sau servicii. Tipurile de măsuri pe care le luăm variază în funcție de tipul de date și de modul 

în care acestea sunt colectate și stocate. 

 

Atunci când furnizați Informațiile personale online, noi folosim standardul industriei pentru 

criptare pe internet – tehnologia Secure Socket Layer (SSL) – pentru a ajuta la protejarea 

datelor pe care le furnizați.  Acest standard de criptare pe internet amestecă datele pe 

parcursul deplasării acestora de la dispozitivul dvs. la serverul nostru.  Veți ști că vă aflați 

într-o zonă sigură a Site-urilor web Masterpass atunci când pictograma cu lacăt apare pe 

ecranul dvs., astfel încât prefixul „http” al adresei URL se schimbă în „https”. Litera „S” 

înseamnă „securizat”. Folosim și certificate digitale pentru a ne asigura că sunteți conectați 

la Site-uri web Masterpass autentice. 

 

Nu vă vom cere niciodată parola în carul unei comunicări nesolicitate (incluzând 

corespondența nesolicitată, cum ar fi adrese, apeluri telefonice sau mesaje prin e-mail).  În 

cazul în care considerați că numele dvs. de utilizator și parola au fost compromise, vă rugăm 

http://www.aboutads.info/choices/
https://www.mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html%C2%A0or
http://info.evidon.com/pub_info/14751
http://www.allaboutdnt.com/
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să ne contactați urmând instrucțiunile prevăzute în secțiunea „Cum să ne contactați” de mai 

jos.  

 

De asemenea, luăm măsuri pentru a șterge Informațiile dvs. personale sau pentru a le stoca 

într-o formă care nu permite identificarea dvs. atunci când aceste informații nu mai sunt 

necesare pentru scopurile pentru care le prelucrăm în contextul Masterpass sau atunci când 

dvs. cereți ștergerea acestora, cu excepția cazului în care ni se impune potrivit legii să stocăm 

aceste informații pentru o perioadă mai lungă. Noi efectuăm o examinare periodică a 

bazelor noastre de date și am stabilit limite de timp specifice pentru ștergerea datelor, luând 

în considerare tipul de servicii prestate în contextul Masterpass, durata relației cu clienții, 

eventuala reînscriere pentru Masterpass, perioadele de stocare obligatorii și termenele de 

prescripție. În special, nu stocăm Informațiile dvs. personale mai mult de 13 luni de la ultimul 

moment în care ați accesat contul dvs., cu excepția cazului în care ni se impune potrivit legii 

să stocăm informațiile o perioadă mai lungă. 

 

6. Transferuri de date 

 

Mastercard este o companie globală. Putem transfera sau divulga Informațiile personale pe 

care le colectăm despre dvs. către destinatari din alte țări decât țara dvs., incluzând Statele 

Unite ale Americii, unde se află sediul nostru principal global. Este posibil ca aceste țări să 

nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca țara în care ați furnizat inițial informațiile. 

Atunci când transferăm sau divulgăm Informațiile dvs. personale către alte țări, vom proteja 

informațiile respective astfel cum este descris în această Notificare privind 

confidențialitatea. 

 

Respectăm cerințele legale aplicabile care asigură măsuri de protecție adecvate pentru 

transferul de Informații personale către alte țări față de țara în care vă aflați. În special, am 

dezvoltat și implementat un set de Reguli corporatiste obligatorii („RCO-uri”) care au fost 

recunoscute de autoritățile de protecție a datelor din Spațiul Economic European ca 

asigurând un nivel adecvat de protecție a Informațiilor personale pe care le prelucrăm la nivel 

global. O copie a RCO-urilor noastre este disponibilă aici. De asemenea, putem transfera 

Informații personale către țări pentru care au fost emise decizii privind caracterul adecvat, 

putem folosi măsuri de protecție contractuale pentru transferul de Informații personale 

către terți, cum ar fi Clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene sau ne putem 

baza pe certificarea terților privind Cadrele Scutului de confidențialitate UE-SUA sau 

Elveția-SUA, acolo unde se aplică. Ne puteți contacta astfel cum este specificat în secțiunea 

„Cum să ne contactați” de mai jos pentru a obține o copie a măsurilor de protecție pe care 

le folosim pentru a transfera Informații personale în afara Spațiului Economic European. 

 

7. Caracteristici și link-uri către alte site-uri web 

 

Puteți alege să utilizați anumite funcții pentru care ne alăturăm în parteneriat altor entități 

sau să faceți clic pe link-uri către alte site-uri de internet la dispoziția și pentru informarea dvs. 

Aceste funcții pot funcționa în mod independent de Mastercard. Acestea pot avea propriile 

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs-february-2017.pdf
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notificări sau politici de confidențialitate, pe care vă sugerăm cu fermitate să le examinați. În 

măsura în care orice funcții sau site-uri de internet pe care le vizitați nu sunt deținute sau 

operate de Mastercard, nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor de internet, orice 

utilizare a site-urilor de internet sau practicile de confidențialitate ale site-urilor de internet.  

 

 

 

 

8. Actualizări ale Notificării privind confidențialitatea 

 

Această Notificare privind confidențialitatea poate fi actualizată în mod periodic pentru a 

reflecta modificările efectuate la nivelul practicilor noastre privind confidențialitatea. Vă vom 

înștiința cu privire la orice modificare semnificativă a Notificării noastre privind 

confidențialitatea și vom indica la începutul notificării data celei mai recente actualizări. Dacă 

actualizăm Notificarea noastră privind confidențialitatea, în anumite circumstanțe, putem să 

vă solicităm consimțământul. 

 

 

9. Cum să ne contactați 

 

 

Mastercard Europe SA este entitatea responsabilă pentru prelucrarea Informațiilor dvs. 

personale. 

 

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European sau în Elveția, puteți să vă exercitați cu ușurință 

drepturile prin intermediul Portalului „My Data Center” al companiei Mastercard. De 

asemenea, puteți să înaintați o cerere pentru a vă exercita drepturile sau pentru a împărtăși 

orice întrebări, observații sau reclamații cu privire la această Notificare privind 

confidențialitatea sau la procedurile noastre privind confidențialitatea trimițându-ne un e-

mail la privacyanddataprotection@mastercard.com sau scriindu-ne la: 

 

Responsabilul cu protecția datelor (Data Protection Officer)  

Mastercard Europe SA 

Chaussée de Tervuren 198A 

B-1410 Waterloo 

Belgia 

 

 

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate Mastercard în alte contexte, 

vă rugăm să consultați Notificarea globală privind confidențialitatea disponibilă la 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html.  

 

Pentru orice alte solicitări de informații despre cardul dvs. Mastercard și achiziția dvs., trebuie 

să contactați instituția dvs. financiară sau comerciantul participant. Mai multe informații 

despre modalitatea în care îi puteți contacta se regăsesc pe Site-urile web Masterpass 

corespunzătoare. 

 

https://www.mastercard.es/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=ro-ro
mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com
https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html

