DECLARATIE LEGATA DE MANAGEMENTUL DATELOR PERSONALE
Despre gestionarea datelor personale în aplicația Fishinda
Valabil de la 25 mai 2018, până la revocare
Datele dvs. personale vor fi folosite pentru a asigura utilizarea serviciilor oferite de Fishinda. Datele
personale vor fi folosite în scopul de a optimiza conținutul serviciilor oferite, pentru a trimite doar
informații utile si relevante cu privire la produsele noastre. Toate aceste servicii extraordinare se
bazează pe comportamentul dvs. in cadrul aplicatiei, pe serviciile pe care le utilizați și pe informațiile
pe care le-ați impartasit cu noi.
Scopul acestei notificari este de a furniza informații legate de protecție datelor și de gestionarea
datelor colectionate in aplicatia Fishinda („Application“), precum și pe site-ul fishinda.com („Site-ul“).
Fishinda kft. gestioneaza toate datele personale inregistrate in aplicatie, precum si pe site.
Principiul nostru, atat in Aplicatie, cat si in cadrul siteului, legat de protejarea datelor personale este
ca toti utilizatorii nostri trebuie sa fie asigurati ca datele lor sunt gestionate si procesate in
conformitate cu legea.

I. Controloare și procesoare de date
I.1. Manager de date:
Fishinda Srl.
Adresa: 8096 Sukoró, Páfrány köz 11.
numărul de înregistrare al companiei: 07-09-027623
email: info@fishinda.com
site-ul web: www.fishinda.com
Reprezentat de directorul general Attila Kovács

I.2. Procesatori de date
Datele furnizate terților sunt destinate să ajute Fishinda Kft să-și îndeplinească obligația de a vă
furniza servicii. Transmitem datele dvs. doar agențiilor media și furnizorilor tehnici.
Datele dvs. nu vor fi niciodată vândute sau schimbate cu o terță parte în afara Fishinda Ltd. în scopuri
de marketing.
Fishinda Ltd. poate utiliza procesatori de date pentru operațiuni tehnice legate de gestionarea
datelor. Prelucrătorii de date nu vor lua o decizie autonomă, aceștia au dreptul să acționeze numai în
baza contractului cu operatorii de date și instrucțiunile primite de la aceștia.
Fishinda Ltd. utilizează procesorul de date pentru a trimite electronic buletine informative și alte
materiale publicitare în format electronic. În toate cazurile, va încheia un contract scris pentru
serviciul de procesare, iar datele prelucrate de aceștia vor fi stocate până la încetarea contractului.
Procesatori de date:

II. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal tratate

II.1. Datele personale prelucrate de aplicația Fishinda și de site-ul Web

Numele firmei

Adresa

Tipul de activitate

Attadev Digital Kft.

1086 Budapest, Szerdahelyi utca 48. 3. em. 304.

Gestionarea aplicatiei, executarea
serviciului

Click2Digital Ltd.

125 Wood Street, London, EC2V
7AW

Gestionarea paginii de Facebook
si Google

ActiveCampaign,
LLC

1 North Dearborn Street
Suite 500 Chicago, IL 60602

Livrarea buletinelor informative

Rețineți că utilizarea serviciilor furnizate în aplicație este condiționată de obligația Fishinda Ltd. de a
procesa următoarele date și de a le transmite procesatorilor de date. Prin utilizarea aplicației și prin
furnizarea informațiilor sau informațiilor personale relevante, ați confirmat și ați acceptat în mod
explicit versiunea validă a Comunicării complete privind manipularea datelor.

Domeniul de aplicare al datelor gestionate:
1) Prenume
2) Nume
3) Adresa de e-mail
4) Parola
5) Tara
6) Numărul licenței de pescuit
7) ID Facebook
8) ID Google
9) Poza de profil
10) Contribuții pentru prelucrarea datelor
11) Data contribuțiilor pentru prelucrarea datelor
12) ID-ul utilizatorului
13) Date legate de abonamentul extra

14) Datele încărcate de utilizatori (capturi, jurnale, imagini, evenimente, comentarii, date despre
paginile preferate)
15) Datele înregistrate în timpul utilizării aplicației (ultima autentificare, data înregistrării, timpul
petrecut in aplicatie, tipul dispozitivului, tipul sistemului de operare)
16) Date accumulate in cadrul participarii utilizatorilor în promoțiile de promovare
17) Date privind utilizarea voucherelor
18) Statutul legat de buletinele informative
19) Sesiuni (data de începere, data de încheiere)
20) Data notificării, text
21) Data de solicitare a parolei uitata

Pentru datele de mai sus, prelucrarea datelor și procesarea datelor sunt necesare pentru a efectua
un serviciu solicitat de utilizator pentru a lua măsurile solicitate de către partea afectată. Informațiile
conținute în 1-6), 9), 12-13) sunt necesare pentru identificarea personală și sunt necesare.
Informațiile din secțiunile 7-8 vor fi tratate pentru a conecta conturile Facebook și Google cu contul
Fishinda. Conectarea conturilor este o condiție pentru utilizarea aplicației. Informațiile de la punctele
10 până la 11 înregistrează contribuțiile pentru gestionare a datelor. Informațiile conținute la
punctele 14-17 sunt încărcate voluntar de către utilizator, pe propria raspundere, atunci când
utilizează aplicația. Incărcarea lor, este decizia utilizatorului. Informațiile conținute în paragrafele 1821) inregistreaza daca Utilizatorului a optat în mod voluntar pentru buletinul informativ, inregistreaza
de cand foloseste aplicația, de ce fel de notificari a beneficiat si cand a aplicat pentru o nouă parolă.

II.2. Date tehnice
Datele care vor fi înregistrate în timpul utilizarii sistemului: datele computerului și ale telefonulului
utilizatorului, care sunt folosite in timpul utilizarii si care vor fi înregistrate automat în sistemul
Fishinda Ltd. Datele care vor fi înregistrate automat vor fi gestionate fără permisiunea specifică a
Utilizatorului. Aceste date nu pot fi legate si de alte informații personale ale utilizatorilor, cu excepția
cazurilor în care sunt obligatorii din punct de vedere juridic. La aceste date numai Fishinda Ltd. are
acces. Serverele externe vă ajută să măsurați și să vă controlați independent site-ul web și site-ul
aplicației și alte date webanalytice (Google Analytics). Google Analytics vă poate oferi informații
detaliate despre modul de gestionare a datelor de măsurare pentru afiliat. Contactați:
www.google.com/analytics. Dacă nu doriți ca Google Analytics să măsoare datele de mai sus pentru
scopul și scopul descris, instalați pluginul de blocare în browserul dvs.

II.3. Gestionarea datelor legate de buletinul informativ si de managementul buletinului informativ
Când vă abonați la aplicație sau vă înregistrați pe www.fishinda.com, vă puteți abona si la buletinul
informativ. Cand va abonati la acest buletin, utilizatorul preda voluntar urmatoarele date pentru
Fishinda Ltd.:
1) Nume

2) Adresa de e-mail
3) Atitudini personale in timpul utilizarii aplicatiei si site-ului
4) Informații și atitudini personale in timpul citirii buletinului informativ

Daca doriti sa va dezabonati de la buletinele informative și alte informatii de marketing, puteti face
acest lucru fără restricții și justificari, contactandu-ne la: info@fishinda.com. De asemenea, daca ati
primit mesaje publicitare de la noi prin e-mail, acest e-mail va contine si modul de dezabonare, fără
restricții sau justificari.

II.4. Participarea la jocurile promotionale și prelucrarea datelor pentru scopuri de marketing
La înregistrare și în timpul utilizării aplicației sau site-ului, puteți da consimțământul de utilizator
pentru folosirea datelor Dvs. la diferite promoții, jocuri cu premii, pentru ca Fishinda LTD sa
gestioneze aceste date si ocazional, in cazul de castigati, ca firma sa dezvăluie numele și țara
câștigatorului.
Atunci când vă înregistrați și când utilizați aplicația sau site-ul Web, puteți să vă dati consimțământul
daca doriti ca Fishinda Ltd sa va contacteze cu cereri specifice de marketing (inclusiv trimiterea
buletinelor informative). In cazul in care nu doriti, aceste contributii nu sunt obligatorii.

II.5. Alte gestionari de date
Corespondența cu Serviciul Clienți la Fishinda Ltd. (reclamații, solicitări, cereri).
Fishinda Ltd deține un centru de relații cu clienții, unde vor fi înregistrate corespondențele cu clienții,
pentru a permite Fishinda Kft să reconstruiască evenimentele într-un caz de litigiu cu consumatorii.

III. Ofițeri de confidențialitate
Având în vedere că nici unul dintre cazurile obligatorii de la articolul 37 al Regulamentul de GDPR nu
este valabil in acest caz, nu a fost nevoie sa numim niciun ofițer pentru protecția datelor.
IV. Baza juridică, scopul și metoda de gestionare a datelor
IV.1. Gestionarea datelor se va baza pe o declarație voluntară si informațiile date de utilizator
folosind aplicatia Fishinda si pagina web www.fishinda.com, o declaratie care conține acordul explicit
al utilizatorului de a folosi datele cu caracter personal furnizat în timpul utilizării aplicatiei si site-ului.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Actul GDPR, CXII din 2011 privind autodeterminarea
informației și libertatea de informare. tv. (Infotv.) Secțiunea 5 (1) (a), pe baza contribuției voluntare a
persoanei în cauză și în conformitate cu secțiunea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale
serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale; Acesta se va baza pe legea
actuala.
Consimțământul utilizatorului pentru gestionarea datelor este asigurat prin utilizarea site-ului, prin
înregistrarea în aplicație și prin furnizarea voluntară a informațiilor în cauză.

IV.2. Scopul gestionării datelor este asigurarea serviciillor furnizate prin aplicație și site.
Datele gestionate de Fishinda Kft., date voluntar de utilizator, vor fi folosite doar pentru îndeplinirea
serviciilor, pentru a factura in timp util, pentru a ramane in contact, iar dacă utilizatorul s-a abonat la
buletinul informativ sau s-a inscris la tombola, pentru a trimite buletin informative și eventual
criteriile contractelor necesare.

IV.3. Scopul datelor înregistrate automat ajuta în a crea baza de date si statistici pentru dezvoltarea
tehnică a sistemului informatic, asadar sunt in interesele Fishinda Kft. și sunt menite să protejeze
drepturile utilizatorului.

IV.4. Fishinda Ltd. nu utilizează informațiile personale furnizate în alte scopuri decât cele stabilite în
aceste puncte. Eliberarea datelor cu caracter personal unei terțe părți sau autorități poate, dacă nu
este prevăzută în mod expres de lege, se va face pe baza unui acord prealabil al participantului.
IV.5. Fishinda Ltd. nu verifica datele introduse in sistem. Corectitudinea datelor furnizate este numai
responsabilitatea Utilizatorului. Când vă conectati de la o anumita adresa de e-mail, sunteți
responsabil de utilizarea exclusivă a adresei de e-mail furnizata.
În ceea ce privește această responsabilitate, persoana care inregistreaza o anumita adresa de e-mail,
in viitor este responsabil pentru orice tranzactie facuta de pe acea adresa.

V. PERIOADA GESTIONĂRII DATELOR
V.1. Prelucrarea datelor personale furnizate, începe cu înregistrarea și tine pana la anularea contului,
cerut personal de Utilizator. În cazul datelor neobligatorii, prelucrarea datelor va dura de la data
inregistrarii până la ștergerea datelor la cererea utilizatorului.
Ștergerea contului poate fi afectuata de Utilizator in meniul Settings sau la cerere, poate fi efectuată
si de Fishinda Ltd.

V.2. Datele incarcate vor fi stocate până la stergerea contului.

V.3. În cazul anulării contului sau în cazul în care utilizatorul nu intra în aplicație timp de 5 ani (devine
inactiv) toate datele personale (numele, adresa de e-mail, țara, ID-ul Google, ID-ul Facebook,
numarul licentei de pescuit, pozele, evenimentele) vor fi șterse. Capturile si obiceiurile personale ale
utilizatorului vor fi folosite in continuare anonim pentru a ajuta la statistici și pentru a maximiza
experiența comunitatii.

V.4. Dispozițiile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de păstrare prevăzute de lege (de
exemplu, dreptul contabil) și prelucrarea informațiilor de pe site prin abonamente sau alte
contribuții.

V.5. În cazul buletinului informativ, datele cu caracter personal pentru buletinul informativ vor fi
folosite pana la data dezabonării în modul specificat la punctul II.3.

VI. Drepturile Utilizatorului

VI.1. Utilizatorul are dreptul de a solicita informații cu privire la datele personale gestionate de
Fishinda Ltd. și acestea pot fi modificate oricând in optiunea Setări sau la cererea utilizatorului de
echipe Fishinda.

VI.2. La cererea utilizatorului, Fishinda va da informații cu privire la datele gestionate si prelucrate de
acesta, cu privire la sursa lor, la scopul de gestionare a datelor, motive, durata, numele firmei care
gestioneaza datele, adresa și activitățile firmei, circumstanțele gestionarii, circumstanțele, efectele și
măsurile luate pentru a remedia orice incident de protecție a datelor și, în cazul transmiterii datelor
cu caracter personal ale persoanei în cauză, temeiul juridic și destinatarul transferului.
Fishinda va furniza în scris informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.
Fishinda menține un registru al incidentelor de protecție a datelor și informează utilizatorul cu privire
la domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal, cu privire la domeniul și numărul incidentelor
de protecție a datelor, data, condițiile, efectele și remedierea incidentului, precum si gestionarea
datelor prevazute de lege.
VI.3. Vă puteți exercita drepturile folosind următoarele date de contact:
Adresă poștală: Fishinda SRL., 8096 Sukoró, Páfrány köz 11.
Serviciul Clienți: info@fishinda.com
VI.4. Utilizatorul poate cere oricand corectarea sau ștergerea datelor incorecte. Unele dintre
informații dvs. pot fi corectate de către utilizator in Aplicatie; În alte cazuri, Fishinda va corecta sau
șterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii. În acest din urmă caz, datele nu vor
putea fi restaurate. Ștergerea nu se aplică datelor solicitata de lege (de exemplu, reguli de
contabilitate), acestea vor fi păstrate de Fishinda pentru perioada de timp solicitată de lege.
Utilizatorul trebuie să fie informat despre corectare și ștergere și toți cei care au fost transferați
anterior la datele pentru gestionarea datelor. Notificarea poate fi omisă dacă nu încalcă interesele
legitime ale utilizatorului în ceea ce privește scopul manipulării datelor.
Dacă Fishinda nu respectă o solicitare de rectificare, blocare sau ștergere, va notifica motivele
juridice și factuale pentru respingerea cererii de rectificare, blocare sau anulare în termen de 30 de
zile de la primirea cererii.
Utilizatorul poate să se opună manipulării datelor sale personale. Fishinda va examina cererea în cel
mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 15 zile, pentru a se pronunța asupra validitatii cererii și va
informa solicitantul în scris.

VI.5. Utilizatorul poate să se adreseze Autorității Naționale de Confidențialitate și Informare (1125
Budapesta, Erzsébet Szilágyi 22 / c, www.naih.hu) pe baza Info.tv și a Codului civil (Act V din 2013).

VI.6. În cazul în care utilizatorul a furnizat informații terțe în timpul înregistrării in Aplicatie sau pe
pagina web, Fishinda este îndreptățita să solicite daune împotriva utilizatorului. Într-un astfel de caz,
Fishinda va oferi tot ajutorul pe care îl poate autorităților pentru a determina identitatea
infractorului.

VII. Securizarea datelor

Fishinda și procesatorii de date implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținând
cont atat de dezvoltarea științei și a tehnologiei, cat și de costurile de implementare, dar și de
securizarea informațiilor, pentru a garanta un nivel adecvat de securitate a datelor.
Fishinda protejează datele prelucrate prin măsuri proporționale cu riscul, în special împotriva
accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii neautorizate, distrugerii și
deteriorării neintenționate, precum și transformării neautorizate.
În acest context, Fishinda și persoanele care gestioneaza datele, stochează acestea într-o bază de
date protejată prin parolă și / sau criptată.
Fishinda și persoanele care gestioneaza datele protejează datele în masuri proporționale cu riscurile,
cu firewall-uri, programe antivirus, mecanisme de criptare, filtre de conținut și alte soluții tehnice, și
controleaza constant incidentele legate de protecție a datelor.

VIII. Alte prevederi
Fishinda nu controlează informațiile personale pe care le furnizeaza utilizatorul. În ceea ce privește
caracterul lor, validitatea și valabilitatea datelor furnizate, este numai responsabilitatea utilizatorului.
El/Ea își asumă responsabilitatea pentru adresa de e-mail la care are acces cu adresa de e-mail
furnizata.
La elaborarea prevederilor acestei Declaratii, în special, au fost luate în considerare dispozițiile
Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ("Regulamentul general privind
protecția datelor" sau "GDPR").
Fishinda își rezervă dreptul de a modifica această Declarație de confidențialitate în orice moment,
fără notificare prealabilă către utilizatori din aplicație și pagina www.fishinda.com, în orice moment.
Continuând să utilizați aplicația și www.fishinda.com, utilizatorul acceptă termenii modificați.
Budapesta, 23 mai 2018

