
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
 
 
 
Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce 
facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție. Nu uitați că în setari 
puteți găsi opțiuni pentru gestionarea informațiilor și pentru protecția confidențialității și a securității. 
 
Date pe care le colectam 

Colectam informatii legate de performanta si utilizarea aplicatiei NetPrimesti, de exemplu cand si de cate 
ori a fost folosita aplicatia, alegerile din cadrul aplicatiei. 
 
Date pe care NU le colectam 

Intelegem ca unele dintre informatiile pe care le colectam sunt sensibile asa ca am creat aplicatia cu 
scopul de a reduce sensibilitatea acestui tip de informatii.  
 
De exemplu nu vom colecta informatii despre:  

 Apelurile efectuate sau primite; 

 Informatii despre receptorul si transmitatorul mesajelor de tip text, e-mail, mesaje prin chat pe 

telefonul tau; 

 Continutul chaturilor sau istoricul navigarii tale pe internet; 

 Informatii legate despre ce functionalitati ale aplicatiilor tale folosesti sau ce continut trimiti, 

primesti sau consumi prin intermediul unei aplicatii. 

Informații despre dispozitiv 

Colectăm informații de pe telefonul pe care ai instalat sau de pe care accesezi aplicatia noastra, în funcție 
de permisiunile pe care le-ai acordat. Iată câteva exemple de informații despre dispozitiv pe care le 
colectăm:  

 locațiile dispozitivului, inclusiv locațiile geografice specifice, cum ar fi prin intermediul semnalelor 

GPS, Bluetooth sau Wi-Fi; 

 informații despre numărul de telefon mobil folosit in aplicatie. 

Cum protejam datele tale? 

Vodafone se supune masurilor tehnice si de siguranta organizationala impuse de lege si de standardele 
industriei pentru a-ti proteja datele personale impotriva accesului neautorizat. Cream parteneriate doar cu 
furnizorii de servicii care ofera acelasi nivel de siguranta a informatiei pe care il astepti de la Vodafone.  
 
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Vodafone le poate utiliza în următoarele scopuri 
declarate, dacă nu se specifica în alt fel: 

 pentru a ne asigura că aplicatia este relevantă pentru nevoile dumneavoastră; 

 pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi activat şi a vă furniza informaţii suplimentare cu 

privire la aceste servicii; 

 transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing; 

Cum comunicam cu tine? 

Folosim informațiile tale pentru a-ți trimite mesaje de marketing, pentru a-ți transmite informații despre 
serviciile noastre și a te anunța în legătură cu politicile și condițiile noastre de utilizare. De asemenea, 
folosim informațiile tale pentru a-ți răspunde atunci când ne contactezi. 
 
Cum te vom anunța despre modificările aduse acestei politici? 

Îți vom trimite o notificare înainte de a face orice modificări în această politică și îți vom oferi ocazia să 
revezi și să îți spui părerea despre politica revizuită, înainte de a continua să folosești serviciile noastre. 


