Poitica de confidentialitate a aplicatiei Vodafone Auto Manager
1.
Vodafone Auto Manager şi acceptarea folosirii aplicatiei:
Termenii de utilizare aplicatiei Vodafone Auto Manager (denumiti in continuare „Termeni”), asa cum sunt
prezentati in prezentul document sunt si vor fi guvernati si interpretati in conformitate cu legea romana.
Accesand, folosind sau inregistrandu-te pentru a beneficia de aplicatia Vodafone Auto Manager
accepti si iti dai acordul sa te supui acestor Termeni.
Vodafone Auto Manager este furnizat de Vodafone Romania SA, B-dul Barbu Vacarescu nr 201, Bucuresti,
cod fiscal RO 8971726 si se adreseaza atat persoanelor juridice cat si celor fizice.
2.
Folosirea aplicatiei
Vodafone Auto Manager este o aplicatie de monitorizare a vehiculelor pe baza unui echipament GPS.
Aplicatia pune la dispozitie informatii despre:
a) localizarea vehiculelor pe harta Google.
b) raportarea activitatii (trasee efectuate, km parcursi, ore de functionare/stationare, viteze medii, viteze
maxime).
c) alerte pentru diverse evenimente (alerta motor pornit/oprit, intrare/iesire din locatia de referinta,
decuplare dispozitiv, alerta depasire viteza de referinta)
d) notificari in cazul expirarii perioadei de valabilitate RCA/revizie ITP.
3.
Declaratii si garantii
La momentul inregistrarii in vederea utilizarii Aplicatiei Vodafone Auto Manager se vor garanta
urmatoarele:
• dreptul autoritatea si capacitatea deplina de exerciu in vederea accesarii si utilizarii Aplicatiei
• acordul cu Termenii de utilizaresi intelegi ca te supui acestora;
• prin utilizarea Aplicatiei Vodafone Auto Manager nu se incalca nicio lege sau regulament al tarii
de domiciliu, iind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor si regulamentelor locale
aplicabile;
4.
Ce tip de continut se poate publica in aplicatia Vodafone Auto Manager (denumita in
continuare “Aplicatie”)
Calitatea de utilizator al Vodafone Auto Manager obliga la inregistra in aplicatie a urmatoarele tipuri de
continut (denumit in continuare „Continut”), in vederea utilizarii aplicatiei; date cu caracter personal
(astfel cum acestea sunt prevazute la art. 8) nume, prenume, numar de inmatriculare vehicul.
Reguli apilcabile cu privire la Continut si utilizarea aplicatiei Vodafone Auto Manager:
a)
Utilizatorul este singurul responsabil pentru Continutul publicat, garantand ca acesta nu va
incalca drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi ale unei terte parti.
b)
Se interzice distribuirea prin intermediul aplicatiei Vodafone Auto Manager de continut cu
caracter pornografic sau ofensator, care descrie orice forma de violenta sau de cruzime, care prezinta
arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi
incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinte consum excesiv de
alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care are caracter
abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca
dreptul la imagine al unei persoane sau care este protejat de drepturi de autor.
c)
Se interzice distribuirea prin intermediul Aplicatiei a unui tip de Continut care sa fie afectat virusi
sau coduri de programe, fisiere corupte sau programe menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze
buna functionalitate a unui software, hardware, a unei retele, a unui server sau a altor echipamente.
d)
Aplicatia va colecta, procesa, salva, datele cu caracter personal ale celorlalti Utilizatori precum si
materialele incarcate in Aplicatie de alti Utilizatori;

5.
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Cine poate vizualiza Continutul pe care il salvezi in Aplicatie?

Profilul utilizatorului poate fi vizualizat numai de persoanele configurate in aplicatie de catre
adimistrator/titular cont. Datele introduse in aplicatie nu sunt publice.
6.

Ce informatii se pot utiliza?

Utilizatorii pot folosi informatiile de localizare si raportare ale autovehiculelor pe care isi desfasoara
activitatea. Alte informatii disponibile pot fi statisticile de utilizare (durata de condus, durata de stationare,
viteze medii si maxime atinse, distante parcurse, timpul de pornire/oprire motor, momentele de timp de
intrare/iesire in Punctele de Interes, Proximitate – autoturismul cel mai apropiat fata de o destinatie
selectata) , alerte servicii (alerta detasare device, intrare/iesire Locatie, depasire viteza de referinta, alerta
baterie auto descarcata) si notificari de expirare perioade de asigurare, revizii tehnice periodice, data
expirare vigneta.
7.

Drepturi

Vodafone ofera dreptul ne-exclusiv de a descărca, instala şi folosi Aplicatia pe telefonul mobil propriu, cu
scopul de a usura si eficientiza activitatea legata de parcul auto.
Vodafone Romania impreuna cu furnizorii de licenţe sunt unicii detinatori ai drepturilor de proprietate
asupra Aplicatiei Vodafone Auto Manager.
Prin actualii Termeni declari ca esti de acord cu urmatoarele:
i)
nu ai permisiunea să revinzi, să copiezi sau să distribui aplicatia Vodafone Auto Manager în
scopuri comerciale sau să folosesti aplicatia în orice alt mod care contravine acestor Termeni
ii)
ii) nu poti duplica, transfera, copia sau distribui nicio parte a aplicatiei Vodafone Auto Manager
în niciun mediu, fără autorizaţia prealabilă în scris a Vodafone;
iii)
(iii) nu poti decompila sau modifica nicio parte a aplicatie Vodafone Auto Manager;
8.

Informaţiile și datele utilizatorului

Utilizatorul declara ca este de acord sa furnizeze catre Vodafone Romania informatii cu privire la:
adresa de e-mail, numarul de telefon client (optional), coordonatele GPS instantanee si istorice ale
autovehiclului, traseul/traseele utilizate, locatiile de stationare, vitezele de deplasare, numerele de
inmatriculare autovehicule precum si toate informatiile prevazute la art. 6 de mai sus.
Colectarea si procesarea datelor se face cu scopul optimizarii activitatii utilizatorului.
Utilizatorul poate opta prin bifarea unei optiuni pentru primirea mesajelor de inforrmare cu privire la
modificarile aduse aplicatiei Vodafone Auto Manager de la Vodafone Romania prin modalitatile uzuale de
contactare (ex: email, sms).
In scopul prelucrarii datelor cu caracter personal, Vodafone Romania SA este inregistrat ca operator la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 17 si 2191.
Utilizatorul declara ca este de acord ca datele furnizate la inregistrare sa fie colectate si prelucrate de
Vodafone Romania SA precum si anumite informatii despre utilizator care servesc functionarii si
dezvoltarii serviciului (de ex. tipul de echipament GPS).
Utilizatorul declara ca este informat in legatura cu dispozitiile Capitolului IV din Legea nr. 677/2001,
conform carora beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei si dreptul de a se opune prelucrarii datelor
personale care il privesc si de a solicita stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul
se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Vodafone Romania SA, B-dul Barbu Vacarescu,
nr 201, Bucuresti.
Orice date cu caracter personal precum: numele, numarul de telefon, numarul de inmatriculare
autovehicul, sau adresa de e-mail transmise prin aplicatia Vodafone Auto Manager catre Vodafone
Romania SA, vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate. Utilizatorii nu vor prelua nicio
informatie despre niciun alt utilizator al Aplicatiei.
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Vodafone Romania SA isi rezerva dreptul de a colecta automat informatii tehnice despre orice vizitator al
Aplicatiei informatii care nu sunt personal identificabile.
Vodafone Romania SA isi rezerva dreptul de a stoca informatii pe computerele utilizatorilor, sub forma de
cookie sau sub forma unui alt fisier similar.

9.

Încheierea sau modificarea aplicatiei Vodafone Auto Manager

Poti inceta oricând utilizarea aplicatiei. În funcţie de tipul dispozitivului, poti, de asemenea, să dezactivezi
sau să dezinstalezi oricând aplicatia Vodafone Auto Manager ..
Totodata, aiposibilitatea de a-ti sterge contul/in orice moment. Odata cu stergerea contului ne rezervam
dreptul de a sterge orice continut pe care l-ai trimis sau incarcat prin intermediul Aplicatiei.
Vodafone Romania are dreptul să suspende, sa încheie sau sa modifice aplicatia Vodafone Auto Manager
imediat, din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Vodafone isi rezerva
dreptul de a aduce modificari periodice Aplicatiei prin introducerea unor functii noi. Vodafone nu
garanteaza furnizarea unor anumite functii specifice prin Aplicatia Vodafone Auto Manager. Deasemenea
Vodafone poate retrage oricand, in orice moment, Aplicatia cu un preaviz de 30 de zile.
10.

Delimitarea responsabilitatii

Aplicatia este dedicata pentru a fi descarcata si utilizata pe smartphoneuri-, cu sisteme de operare
Android si iOS, pentru uzul atat in scop de business cat si personal.
Te rugam sa verifici daca telefonul tau este compatibil cu Aplicatia înainte de a te înregistra . Aplicatia
ruleaza pe sisteme de operare cu versiunile minim Android 4+ si iOS 5+.
Vodafone nu este responsabil de niciun fel de prejudicii cauzate telefonului mobil, calculatorului personal
sau oricarui echipament sau tehnologie, incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzata
de virusi, erori, inselaciuni, falsificare, omitere, intrerupere, defectiune, intarziere in operatiuni sau
transmisii computerizare sau cadere a retelei sau orice alta defectiune tehnica produsa ca urmare a
utilizarii Aplicatiei.
Se recomanda utilizarea Aplicatiei Vodafone Auto Manager pe telefoane inteligente din categoria nonRouted/non-JailBreaked – adica dispozitive carora nu li s-a alterat sistemul de operare, actiuni prin care
utilizatorului i se pot atribui drepturi de administrator.
Orice instalare pe altfel de telefoane este in responsabilitatea directa si exclusiva a utilizatorului,
Vodafone Romania SA nu ganateaza pentru buna functionare, consistenta informatiilor sau securitatea
datelor de utilizare.

Vodafone Romania SA nu este responsabil pentru:
a) orice pierdere sau daună (morala sau patrimoniala) datorată Conţinutului încărcat
b) orice pierdere sau corupere a conţinutului sau a altor date, dacă pierderea sau coruperea respectivă
nu este cauzată de noi sau nu se află sub controlul nostru
c) Vodafone Romania SA nu raspunde fata de tine si/sau fata de terte parti pentru niciun fel de daune
directe sau indirecte inclusiv, dar fara a se limita la pierderi de profit, castiguri nerealizate si/sau
nefructificarea unor oportunitati de afaceri sau orice alte pierderi similare suferite ca urmare a lipsei
de folosinta a Aplicatiei
Orice pierderi, daune, prejudicii rezultate din neglijenta sau imprudenta noastra sau a partenerilor nostri,
sunt excluse.
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11.

Forta Majora Si Cazul Fortuit

Vodafone Romania SA nu este raspunzator fata de Utilizator pentru neindeplinirea oricarei obligatii in caz
de forta majora / caz fortuit si in general in cazul unui eveniment care este dincolo de controlul sau, cat si
pentru operarea si conexiunea altor retele nationale sau straine si pentru activitatile si actiunile lor in
general.
Caz de forta majora / caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de razboi (fie declarat sau nu),
conflict armat, revolutie, insurectie, actiuni sau amenintari militare sau teroriste, sabotaj, tulburari civile,
greve sau alte actiuni in campul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale,
cutremur, incendiu, explozie, tulburari solare sau meteorologice, urgente publice sau orice alta
intamplare, care este dincolo de controlul sau.
VODAFONE va lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a Aplicatiei in caz de
forta majora si pentru cazurile fortuite, respectiv pentru evenimente care sunt dincolo de controlul sau.
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