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_____________________________________________________________________________________ 

Această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Notă de Informare”) descrie 

practicile de confidențialitate ale Dplay Entertainment Limited („noi” sau „ne”) în ceea ce privește 

Eurosport și Eurosport Player, care suntdisponibile prin intermediul paginilor noastre de internet sau al 

aplicațiilor noastre mobile sau de televiziune conectată în Regatul Unit („UK”) și în Uniunea Europeană 

(„Serviciile”). Serviciile includ paginile de internet Eurosport și Eurosport Player, aplicațiile și tot ceea ce 

este disponibil pe aceste pagini de internet și în aplicații, inclusiv toate funcțiile, funcționalitățile și 

interfețele de utilizator, precum și orice conținut și materiale pe care le puteți vizualiza sau accesa, cum 

ar fi imagini, fotografii, sunete, muzică, texte, articole, jocuri, grafică, software, videoclipuri, programe, 

transmisiuni în direct și canale. Conținutul din cadrul Serviciilor se va schimba în mod regulat - asta 

înseamnă că noi articole, programe, canale, evenimente sportive și alt conținut poate deveni disponibil, 

în timp ce alt conținuturi existente va înceta să mai fie disponibil. De asemenea, este posibil să actualizăm 

și să modificăm elemente ale Serviciilor din când în când - de exemplu, designul, aspectul, funcțiile și 

funcționalitățile. 

Noi suntem operatorul de date cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. și 

pe care le prelucrăm în scopuri proprii. Suntem o filială a Warner Bros. Discovery, Inc. ("Warner Bros. 

Discovery"). Puteți afla mai multe informații despre Warner Bros. Discovery, inclusiv despre filialele și 

afiliații săi, aici. În cazul în care ne referim la afiliați, aceasta include și partenerii de asociere în 

participație. 

Reprezentantul nostru în UE este Eurosport SAS cu sediul social: 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 

92798, Issy-Les-Moulineaux, Franța. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor în legătură cu această 

Notă de Informare, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la 

DPO@discovery.com sau la adresa menționată mai sus. 

Această Notă de Informare explică modul în care colectăm, utilizăm și dezvăluim datele cu caracter 

personal despre utilizatorii care interacționează cu Serviciile. Această Notă de Informare nu se aplică 

colectării de către noi a informațiilor din alte servicii sau surse (cu excepția cazului în care este specificat 

în mod expres), sau terților care furnizează informații către noi. 

În cazul în care facem referire la Regulamentul General privind Protecția Datelor ("RGPD "), cu excepția 

cazului în care se precizează în mod expres contrariul, ne referim la RGPD din UK și la RGPD din UE 

(astfel cum este aplicabil prelucrării specifice a datelor dvs. cu caracter personal). 

Drepturile dvs. de a vă opune: Aveți diverse drepturi în ceea ce privește utilizarea de către noi a datelor 

dvs. cu caracter personal, așa cum se prevede în secțiunea 3  de mai jos. Două dintre drepturile 

fundamentale pe care trebuie să le cunoașteți sunt că puteți: 

https://wbd.com/
https://wbd.com/
mailto:DPO@discovery.com


 

• să ne cereți să nu mai folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct. 

Dacă vă exercitați acest drept, vom înceta să mai folosim datele dvs. cu caracter personal în 

acest scop (art. 21 (2) din RGPD); și  

• să ne cereți să luăm în considerare orice opoziții întemeiate pe care le aveți cu privire la 

utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care prelucrăm datele dvs. 

cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim sau al unei alte persoane [art. 21 (1) din 

RGPD].    

Această Notă de Informare explică: 

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI LE PRELUCRĂM 

2. TRANSFERURILE INTERNAȚIONALE ALE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL  

3. DREPTURILE DVS. 

4. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR  

5. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL  

6. PAGINI DE INTERNET, SERVICII ȘI FUNCȚIONALITĂȚI ALE TERȚILOR  

7. CUM SĂ NE CONTACTAȚI  

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI LE PRELUCRĂM 

Atunci când interacționați cu Serviciile, colectăm informații care vă identifică în mod direct (respectiv, 

informații care ar permite cuiva să vă identifice sau să vă contacteze, cum ar fi numele dvs. complet, 

adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și informații despre utilizarea 

Serviciilor de către dvs. Mai jos descriem diferitele tipuri de informații pe care le colectăm de la dvs. și 

dispozitivele pe care le utilizați atunci când interacționați cu Serviciile. 

De asemenea, este posibil să obținem informații despre dvs. din alte surse terțe, cum ar fi partenerii și 

agenții noștri de publicitate, aplicațiile interactive oferite prin intermediul Serviciilor noastre (cum ar fi 

playerele video încorporate) și surse comerciale disponibile, cum ar fi agregatorii de date și bazele de 

date publice. 

Putem combina informațiile pe care le primim de la terțe părți cu informațiile pe care le colectăm prin 

intermediul Serviciilor. 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

Furnizarea 
Serviciilor noastre 
și operarea 
platformei 

Informații și identificatori 
ai dispozitivului (cum ar fi 
adresa IP, tipul și limba 
browserului, sistemul de 

Necesar pentru a 
executa contractul 
nostru cu dvs. (art. 6 
(1) (b) din RGPD) 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special 
furnizorul de găzduire 

De la dvs. 

Furnizorii noștri de servicii 
care asigură Serviciile (în 



 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

noastre (inclusiv 
comunicări legate 
de furnizarea 
serviciului). 

operare, tipul de 
platformă, tipul de 
dispozitiv, atributele 
software și hardware și 
identificatorii aplicației). 

(abonamentul dvs. și 
Condițiile noastre de 
utilizare. 

pentru pagina 
noastră de interne și 
aplicația noastră). 

Alte servicii și 
parteneri, la cererea 
dvs..  

special furnizorul de 
găzduire pagina noastră 
de interne și aplicația 
noastră). 

Alte servicii și parteneri, 
la cererea dvs. 

Gestionarea 
înregistrării și a 
abonamentului 
dvs. (inclusiv 
comunicarea 
aferentă, cum ar fi 
reamintirea 
parolei, notificări 
de actualizare a 
Serviciilor noastre 
sau a condițiilor 
legale etc.). 

Informațiile dvs. de 
contact (cum ar fi adresa 
de e-mail, numele, 
numărul de telefon, anul 
nașterii, sexul) și 
informațiile de facturare. 

Informații de conectare 
(inclusiv un ID global de 
utilizator), ID de dispozitiv, 
adresă IP, agent de 
utilizator, ID de profil, ID 
de utilizator de 
abonament. 

Necesar pentru a 
executa contractul cu 
dvs. (art. 6 (1) (b) 
RGPD) (abonamentul 
dvs. și Condițiile 
noastre de utilizare). 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special 
furnizorul de găzduire 
pentru pagina 
noastră de internet și 
aplicația noastră). 

Alte servicii și 
parteneri, la cererea 
dvs.. 

De la dvs.. 

Furnizorii noștri de servicii 
care asigură  Serviciile (în 
special furnizorul de 
găzduire pentru pagina 
noastră de internet și 
aplicația noastră). 

Alte servicii și parteneri, 
la cererea dvs.. 

Pentru a 
autentifica 
utilizatorii care 
accesează 
Serviciile noastre 
prin intermediul 
abonamentelor 
partenerilor 
noștri. 

Pentru informații 
suplimentare, vă 
rugăm să 
consultați 
secțiunea 
"Informații 
suplimentare 
despre Partenerii 
noștri" de mai jos. 

Identificatori, cum ar fi 
numărul de identificare a 
contului clientului, planul 
de abonament și țara de 
origine, adresa IP, 
geografia cartelei SIM. 

Necesar pentru a 
executa contractul cu 
dvs. (art. 6 (1) (b) 
RGPD) (abonamentul 
dvs. și Condițiile 
noastre de utilizare). 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special 
furnizorul de servicii 
de găzduire pentru 
pagina noastră de 
internet și aplicația 
noastră). 

Partenerii noștri, 
dacă accesați 
Serviciile noastre prin 
intermediul 
partenerilor noștri. 

Pentru informații 
suplimentare 
referitoare la acești 
parteneri, contactați 
responsabilul pentru 
protecția datelor la 
adresa 
DPO@discovery.com. 

Furnizorii noștri de servicii 
care asigură Serviciile (în 
special furnizorul de 
servicii de găzduire pentru 
pagina noastră de internet  
și aplicația noastră). 

Partenerii noștri, dacă 
accesați Serviciile noastre 
prin intermediul 
partenerilor noștri. 

Procesarea 
plăților pentru a 
vă abona la sau a 
oferi conținut 
premium pe 
Servicii și pentru a 
vă furniza 
informații despre 
tranzacțiile și 

Informații de contact (cum 
ar fi numele și adresa de e-
mail ale cumpărătorului și 
adresa de e-mail a 
destinatarului). 

Informații financiare (cum 
ar fi informațiile despre 
cardul de plată (de 

Necesar pentru a 
executa contractul cu 
dvs. (art. 6 (1) (b) 
RGPD) (abonamentul 
dvs.) și pentru 
cadouri suplimentar 
și interesul nostru 
legitim (art. 6 (1) (f) 
RGPD) (pentru a 

Platformele de plată 
și procesatorii de 
plăți care colectează 
aceste informații în 
numele nostru și care 
pot avea, de 
asemenea, o relație 

De la dvs.. 

Platformele de plată și 
procesatorii de plăți care 
colectează aceste 
informații în numele 
nostru și care pot avea, de 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml


 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

achizițiile dvs. cu 
noi. 

exemplu, numărul cardului 
de credit sau de debit, 
numărul de verificare, data 
de expirare, emitentul 
cardului, țara emitentă, 
istoricul achizițiilor și al 
facturării, inclusiv data și 
ora achiziției, chitanțele, 
metoda de plată, ID-ul 
utilizatorului metodei de 
plată, ID-ul utilizatorului 
metodei de plată-vânzător, 
adresa de facturare).  

Alți identificatori (cum ar fi 
adresa IP, geografia 
cartelei SIM). 

trimite cadoul 
destinatarului 
cadoului).  

independentă cu 
dvs.. 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special 
furnizorul nostru de 
servicii de găzduire). 

Partenerii terți sau 
partenerii co-
branding. 

asemenea, o relație 
independentă cu dvs..  

Parteneri terți sau 
parteneri co-branded. 

Securitatea și 
conformitatea 
legală a Serviciile 
noastre și a 
sistemelor 
noastre IT 
(inclusiv 
detectarea și 
prevenirea 
fraudei, 
detectarea și 
raportarea 
erorilor/bug-
urilor, auditarea 
interacțiunilor 
utilizatorilor și 
blocarea 
utilizatorilor 
neautorizați). 

Adresa dvs. IP.  

Opțiunile de 
consimțământ privind 
cookie-uri și tehnologii de 
urmărire; 

Informații și identificatori 
ai dispozitivului (cum ar fi 
adresa IP, tipul și limba 
browserului, sistemul de 
operare, tipul de 
platformă, tipul de 
dispozitiv, atributele 
software și hardware, ID-ul 
dispozitivului și 
identificatorii aplicației). 

 

Interesele noastre 
legitime (articolul 6 
alineatul (1) litera (f) 
din RGPD) (pentru a 
gestiona 
consimțămintele 
pentru cookie-uri și 
tehnologii similare și 
pentru a menține 
sistemele noastre 
sigure (de exemplu, 
împotriva fraudei, a 
spam-ului, a 
programelor malware 
și a altor riscuri de 
securitate) și 
eficiente și pentru a 
bloca utilizatorii 
neautorizați). 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special 
cei care furnizează 
instrumente de 
securitate și de 
conformitate (cum ar 
fi instrumentul 
nostru de gestionare 
a consimțămintelor 
pentru cookie-uri și 
tehnologii de 
urmărire similare și 
instrumentul nostru 
de monitorizare a 
erorilor)). 

De la dvs.. 

Alți utilizatori care 
furnizează informații 
despre dvs.. 

Furnizorii noștri de 
servicii care asigură 
Serviciile (în special cei 
care furnizează 
instrumente de securitate 
și de conformitate). 

Analizăm modul 
dvs. de utilizare 
pentru a înțelege 
utilizatorii noștri și 
pentru a 
îmbunătăți 
Serviciile (inclusiv 
conținutul, 
funcționalitățile, 
programele, 
tehnologia și 
produsele 
noastre) și pentru 
a identifica 
produsele de care 
sunt interesați 
utilizatorii noștri și 

Informațiile dvs. de 
contact (cum ar fi numele, 
adresa de e-mail, anul 
nașterii, sexul), profilurile 
consumatorilor. 

Obiceiurile dvs. de 
navigare și vizualizare 
(modul în care navigați și 
căutați și conținutul pe 
care îl vizualizați). 

Informațiile și 
identificatorii 
dispozitivului dvs. (cum ar 
fi adresa IP sau ID-ul 
online, ID-ul de 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) RGPD) 
în cazul în care un 
astfel de 
consimțământ este 
necesar și obținut, în 
caz contrar interesele 
noastre legitime (art. 
6 (1) (f) RGPD) 
(pentru a îmbunătăți 
și comercializa 
Serviciile noastre). 

Furnizorii noștri de 
servicii (în special 
pentru instrumentele 
de analiză și furnizorii 
noștri de servicii de 
găzduire). 

Partenerii noștri (de 
exemplu, în cazul în 
care accesați 
Serviciile noastre prin 
intermediul 
partenerilor noștri). 

De la dvs.. 

Furnizorii noștri de servicii 
(în special pentru 
instrumentele de analiză 
și furnizorul nostru de 
servicii de găzduire). 

Partenerii noștri (de 
exemplu, în cazul în care 
accesați Serviciile noastre 
prin intermediul 
partenerilor noștri). 



 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

pentru a 
determina 
eficiența acestora. 

publicitate,  ID-ul 
dispozitivului, agentul 
utilizatorului, locația, ID-ul 
profilului). 

Efectuarea de 
sondaje de 
cercetare (în 
special pentru a 
vă întreba cum 
apreciați Serviciile 
noastre) 

Informațiile pe care le 
furnizați atunci când 
participați la un sondaj. 

Identificatorii dvs. (cum ar 
fi ID-ul global de utilizator 
și ID de profil). 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) din 
RGPD) în cazul în care 
un astfel de 
consimțământ este 
necesar și obținut, în 
caz contrar interesele 
noastre legitime (art. 
6 (1) (f) din RGPD) 
(pentru a ne 
îmbunătăți Serviciile). 

Furnizorii noștri de 
servicii și partenerii 
noștri (în special 
pentru realizarea 
sondajului). 

Cercetători și analiști. 

De la dvs.. 

Furnizorii noștri de 
servicii și partenerii noștri 
(în special pentru 
realizarea sondajelor). 

Pentru a vă 
trimite buletine 
informative și 
comunicări de 
marketing 
personalizate și 
relevante prin e-
mail, notificare 
push, mesaj în 
aplicație sau 
similare. 

Informațiile dvs. de 
contact (cum ar fi numele, 
adresa de e-mail, anul 
nașterii, sexul). 

Informații și identificatori 
ai dispozitivului (cum ar fi 
adresa IP și ID-ul 
dispozitivului, ID-ul de 
publicitate), profiluri de 
consumator, date de 
localizare, date analitice și 
comportamentale (cum ar 
fi utilizarea 
aplicației/comportamentul 
de navigare/ istoricul de 
căutare/conținut 
vizualizat/conținut 
favorit). 

Numele de ecran/ numele 
de utilizator de pe rețelele 
sociale, ID global de 
utilizator. 

Preferințele dvs. de a 
primi comunicări de 
marketing din partea 
noastră (inclusiv statusul 
consimțământului dvs. de 
marketing). 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) din 
RGPD) în cazul în care 
un astfel de 
consimțământ este 
necesar și obținut, în 
caz contrar interesele 
noastre legitime (art. 
6 (1) (f) din RGPD) 
(pentru a comunica 
cu dvs. și a ne 
comercializa 
Serviciile). 

Platformele noastre 
de marketing și 
furnizorii noștri de 
servicii (în special 
pentru trimiterea de 
e-mailuri de 
marketing, notificări 
push și mesaje în 
aplicație). 

De la dvs.. 

Platformele noastre de 
marketing și furnizorii 
noștri de servicii (în 
special pentru 
publicitate). 

Pentru a oferi un 
serviciu și o 
experiență 
publicitară 
personalizate 
pentru 

Informații de contact (cum 
ar fi adresa de e-mail (care 
poate fi într-o formă 
hașurată). 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) RGPD) 
în cazul în care un 
astfel de 
consimțământ este 
necesar și obținut, în 

Platforme de 
publicitate, parteneri 
și furnizori de servicii 
(în special pentru 
servicii și publicitate 
personalizate). 

De la dvs. (atunci când vă 
introduceți adresa de e-
mail pe pagina noastră de 
internet (fie pentru a vă 
autentifica, fie pentru a vă 
înscrie la un serviciu, un 



 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

clienți/utilizatori 
(în funcție, de 
exemplu, de țara 
sau regiunea 
utilizatorului sau 
de dispozitivul 
utilizatorului (cum 
ar fi laptop, 
telefon, aplicație 
TV)) prin 
intermediul 
nostru sau al unor 
terțe părți. 

Opțiunile dvs. privind 
cookie-uri și tehnologii de 
urmărire; 

Informații despre 
dispozitiv și identificatori 
unici (cum ar fi ID-ul 
dispozitivului, ID-ul video, 
adresa IP, ID-ul cookie, 
tipul de browser, setările, 
tipul de dispozitiv, 
sistemul de operare, 
numele operatorului de 
rețea mobilă, numărul de 
versiune al aplicației), 
interacțiunea cu aplicațiile 
și paginile de internet (de 
exemplu, data, ora și URL-
ul de referință al unei 
cereri), jurnalele web, 
datele de telemetrie, 
profilurile consumatorilor, 
datele de inferență. 

caz contrar interesele 
noastre legitime (art. 
6 (1) (f) RGPD) 
(pentru a ne 
comercializa 
Serviciile). 

Pentru informații 
suplimentare 
referitoare la acești 
parteneri terți, 
inclusiv cei care pot fi 
operatori asociați cu 
privire la datele 
dvs.cu caracter 
personal, contactați 
Responsabilul nostru 
cu protecția datelor 
la adresa 
DPO@discovery.com. 

buletin informativ sau 
similare)). 

Comercianții de date. 

Platformele noastre de 
publicitate, partenerii și 
furnizorii de servicii (în 
special pentru servicii și 
publicitate personalizate). 

Pentru a vă oferi 
asistență și pentru 
a comunica cu 
dvs. și cu 
reprezentanții 
noștri de servicii 
pentru clienți (de 
exemplu, atunci 
când ne trimiteți 
un mesaj sau ne 
sunați) pentru a 
răspunde la 
întrebările și 
solicitările dvs.. 

Informații de contact pe 
care le furnizați cum ar fi 
numele, prenumele și 
adresa de e-mail, numărul 
de telefon, numele de 
utilizator al contului, ID 
global de utilizator, ID-ul 
profilului, numele de 
ecran/de utilizator de 
acces de pe rețelele 
sociale.  

Orice 
corespondență/conținut 
generat de utilizator pe 
care ni-l trimiteți prin e-
mail sau prin alte mijloace 
(de exemplu, formulare 
online sau prin poștă). 

Date de localizare (cum ar 
fi orașul și codul poștal). 

Adresa IP. 

Informații financiare (cum 
ar fi datele cardului de 
credit sau ale contului 
bancar). 

Interesele noastre 
legitime (articolul 6 
alineatul (1) litera (f) 
din RGPD) (pentru a 
vă oferi Serviciile 
noastre, a răspunde 
la întrebările dvs. și a 
îmbunătăți relația 
noastră cu dvs.). 

Furnizorii noștri de 
servicii (în special 
pentru platforma 
noastră de asistență 
pentru clienți și 
pentru gestionarea și 
executarea 
comunicărilor cu 
clientul, cum ar fi 
furnizorii de e-mail și 
chatbot și rețelele de 
socializare prin 
intermediul cărora 
ne contactați). 

De la dvs.. 

Furnizorii noștri de 
servicii (în special pentru 
executarea comunicărilor 
cu clienții, cum ar fi 
furnizorii de e-mail și 
chatbot și rețelele de 
socializare prin care ne 
contactați). 

mailto:DPO@discovery.com


 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

Îmbunătățirea 
serviciul nostru 
pentru clienți cu 
rezumate sau 
înregistrări vocale 
ale interacțiunilor 
dvs. cu serviciul 
clienți. 

Rezumate sau înregistrări 
vocale ale interacțiunilor 
dvs. cu serviciul clienți. 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) RGPD) în 
cazul în care un astfel 
de consimțământ 
este necesar și 
obținut, în caz contrar 
interesele noastre 
legitime (art. 6 (1) (f) 
RGPD) (pentru a 
instrui, îmbunătăți și 
monitoriza serviciile 
noastre pentru clienți 
în scopuri de calitate 
și, dacă este relevant, 
pentru a stabili, 
exercita sau apăra 
împotriva unor 
pretenții legale). 

Dacă este cazul, 
putem, de asemenea, 
să păstrăm 
înregistrări pentru 
respectarea 
obligațiilor noastre 
legale (art. 6 (1) (c) 
RGPD). 

Furnizorii noștri de 
servicii (în special 
pentru serviciile 
pentru clienți). 

De la dvs.. 

Furnizorii noștri de servicii 
(în special pentru serviciile 
pentru clienți). 

 

Afișarea 
conținutului 
nostru de 
marketing și a 
conținutului 
relevant pentru 
dvs. și pentru alte 
persoane în social 
media (de 
exemplu, prin 
intermediul 
Facebook Custom 
Audiences). Vă 
putem include 
într-o audiență 
personalizată 
pentru a afișa 
conținut de 
marketing 
relevant sau 
pentru a crea o 
audiență a altor 
utilizatori de 
social media pe 
baza informațiilor 

Detaliile dvs. de contact (în 
special adresa de e-mail) și 
orice informații pe care le 
furnizați rețelei sociale în 
funcție de setările de 
confidențialitate, cum ar fi 
numele dvs., numele de 
utilizator, lista de prieteni, 
fotografia, sexul, locația și 
orașul actual.  

Puteți gestiona datele care 
sunt partajate cu noi de 
către aceste rețele de 
socializare prin 
modificarea preferințelor 
dvs., utilizând setările de 
confidențialitate pe care 
aceste platforme de 
socializare le oferă pe 
platformele lor. 

Consimțământul dvs. 
(art. 6 (1) (a) RGPD) 
în cazul în care un 
astfel de 
consimțământ este 
necesar și obținut, în 
caz contrar interesele 
noastre legitime (art. 
6 (1) (f) RGPD) 
(pentru a 
comercializa Serviciile 
noastre). 

Rețelele de 
socializare, în 
conformitate cu 
preferințele dvs. în 
materie de 
confidențialitate pe 
aceste rețele de 
socializare. 

Rețelele de socializare, în 
conformitate cu 
preferințele dvs. în 
materie de 
confidențialitate pe 
aceste rețele de 
socializare. 



 

Scopurile 
pentru care 
sunt 
prelucrate 
datele cu 
caracter 
personal 

Datele cu caracter 
personal care sunt 
prelucrate 

Temeiul juridic 
al prelucrării (și 
interesele 
legitime 
urmărite, dacă 
este cazul) 

Categorii de 
terți 
destinatari ai 
datelor cu 
caracter 
personal 

Surse de la care 
provin datele cu 
caracter personal 

din profilul dvs. de 
social media. 

Pentru tombolele 
noastre la care vă 
înscrieți, pentru a 
determina dacă 
ați câștigat și 
pentru a vă 
notifica dacă ați 
câștigat un 
premiu. 

Informațiile dvs. de 
contact (cum ar fi numele, 
adresa de e-mail, adresa 
poștală și numărul de 
telefon) și alte informații 
pe care ni le furnizați 
pentru a participa. 

Necesar pentru a 
executa contractul 
nostru cu dvs. (art. 6 
(1) (b) RGPD) 
(condițiile noastre de 
tombole). 

Rețelele de 
socializare pe care 
organizăm competiții 
(în special Facebook 
și Instagram). 

Partenerii noștri de 
tombole și sponsorii 
participanți. 

Furnizorii noștri de 
servicii pentru 
tombole (în special 
furnizorii de servicii 
poștale). 

De la dvs.. 

Rețelele de socializare pe 
care desfășurăm 
concursul (a se vedea 
coloana din stânga). 

Partenerii noștri de 
tombole. 

Furnizorii noștri de 
servicii pentru tombole. 

 

Informații suplimentare despre cookie-uri și tehnologii de urmărire similare: 

Noi și partenerii noștri colectăm date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor și tehnologiilor 

similare, puteți găsi informații suplimentare în acest sens (care completează) informațiile de mai sus în 

Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile și opțiunile publicitare (la care puteți naviga prin 

intermediul linkului "GESTIONAȚI PREFERINȚELE" disponibil în subsolul paginii noastre de internet sau în 

meniul de setări al aplicației noastre) și în Notificarea privind modulele cookie și tehnologiile de 

urmărire, în care puteți vedea cum și în ce scop partenerii noștri de publicitate colectează și prelucrează 

datele dvs. cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor și tehnologiilor similare. În general, 

cookie-urile și tehnologiile similare vor fi utilizate (i) numai cu consimțământul dvs. sau (ii) fără 

consimțământul dvs. numai în cazul în care aceste cookie-uri și tehnologii similare sunt strict necesare 

pentru a vă furniza Serviciile noastre. Puteți să vă opuneți utilizării acestor cookie-uri și să vă retrageți 

consimțămintele relevante în Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile și opțiunile publicitare și, 

în unele cazuri, prin utilizarea setărilor browserului dvs. sau a setărilor de pe dispozitivul dvs. mobil. 

Informații suplimentare despre partenerii noștri:  

Avem acorduri cu anumiți furnizori de servicii de de televiziune, internet și furnizori de dispozitive de 

streaming media, ceea ce înseamnă că acești parteneri pot pune Serviciile noastre la dispoziția clienților 

lor.  

Dacă accesați Serviciile prin intermediul unuia dintre partenerii noștri, vom primi anumite date cu 

caracter personal despre dvs. de la partenerul respectiv care, în majoritatea cazurilor, se vor limita la un 

număr de identificare a utilizatorului hașurat, codul produsului și informații despre țara de origine 



 

(„Date API”). Colectăm Date API de la partenerii noștri pentru a permite / autentifica accesul dvs. la 

Servicii. Împreună cu partenerii noștri, suntem operatori de date asociați pentru Datele API, ceea ce 

înseamnă că suntem amândoi responsabili pentru a ne asigura că Datele API sunt gestionate în 

conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor - vă puteți exercita drepturile în legătură cu 

Datele API împotriva oricăruia dintre noi. 

În unele cazuri, mai limitate, vom primi, de asemenea, informațiile dvs. de înregistrare de la partenerii 

noștri (de exemplu, numele și adresa de e-mail), în loc să vă înregistrați direct la noi. Vom utiliza aceste 

informații în scopurile care vă sunt explicate atunci când vă înregistrați la partenerii respectivi (de obicei, 

gestionarea contului și marketing). 

În cazul în care avem aceste acorduri cu partenerii, tipurile de informații pe care le colectăm despre dvs. 

și modul în care le folosim vor fi, de obicei, mai limitate decât atunci când vă înregistrați direct la noi și, 

prin urmare, este posibil ca unele secțiuni din această Notă de Informare să nu fie relevante. Acești 

parteneri vor utiliza separat datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu propriile lor note de 

informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Nu suntem responsabili pentru practicile de 

confidențialitate ale partenerilor noștri și vă îndemnăm să citiți cu atenție notele de informare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. 

Informații suplimentare despre marketing: 

Mesaje de marketing din partea noastră: 

Dorim să vă trimitem comunicări de marketing, care includ buletinele noastre informative, e-mailuri 

promoționale și informații despre produse, servicii și promoții oferite de noi, de partenerii noștri și de 

alte organizații cu care colaborăm. Veți primi comunicări de marketing din partea noastră dacă ați creat 

un cont și am obținut în prealabil consimțământul dvs. de a vă trimite mesaje de marketing. 

Dezabonarea de la mesajele de marketing: 

Pentru a vă dezabona de la mesajele de marketing, puteți utiliza una dintre următoarele metode: 

- În cazul în care aveți un cont deschis direct la noi, vă puteți modifica opțiunile în orice moment, 
accesând secțiunea „Cont” a platformei și ajustându-vă preferințele de marketing în secțiunea 
„Preferințele de Comunicare”. 

- De asemenea, puteți să vă dezabonați de la marketing făcând clic pe linkul de dezabonare din e-
mailurile noastre de marketing sau contactându-ne pentru a vă dezabona de la marketing, fie prin 
trimiterea unui e-mail către Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la DPO@discovery.com, fie 
către serviciul clienți din România făcând clic pe linkurile „Contactați-ne” sau „Live chat” din 
secțiunea „Ajutor” a site-ului web. 

Pentru a vă modifica setările privind notificarea push, navigați la setările de notificare de pe dispozitivul 

dvs. mobil. 

Grupul de companii Warner Bros. Discovery:  

În plus față de părțile terțe enumerate în tabelul de mai sus, putem dezvălui datele dvs. cu caracter 

personal cu anumite companii din grupul de companii Warner Bros. Discovery, inclusiv cu filialele și 

companiile noastre afiliate și cu partenerii noștri de asociere în participație, dar numai în măsura în care 

acest lucru este permis în conformitate cu legile privind protecția datelor și în măsura în care este 

necesar, în special în scopurile enumerate în tabelul de mai sus, cum ar fi furnizarea și îmbunătățirea 
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produselor și serviciilor noastre, precum și pentru a vă furniza informații despre produse sau servicii care 

vă pot interesa. 

Cerințe legale și protecția Serviciilor și a utilizatorilor:  

Vom dezvălui informațiile pe care le colectăm în cazul în care credem cu bună credință că o astfel de 

dezvăluire este: (a) cerută de lege (sau pentru a răspunde la citații, mandate, cereri guvernamentale sau 

procese similare care ne sunt intentate) sau pentru a ne stabili sau exercita drepturile noastre legale 

și/sau (b) necesară pentru a ne proteja sau apăra drepturile legale sau proprietatea, Serviciile noastre, 

pe dvs. sau alte terțe părți, sau pentru a asigura siguranța și securitatea Serviciilor noastre, a sistemelor 

și a clienților noștri sau a publicului larg.  

Informații agregate:  

Este posibil să agregăm și/sau să de-identificăm informațiile astfel încât acestea să nu mai fie legate de 

dvs. sau de dispozitivul dvs.. Această Notă de Informare nu limitează capacitatea noastră de a dezvălui 

informații agregate sau de-identificate care nu sunt legate de dvs.. Putem utiliza și dezvălui astfel de 

informații partenerilor noștri, agenților de publicitate și oricăror alte părți terțe, la discreția noastră. 

Nu există procese decizionale automatizate:  

Nu prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă supune unor decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice în ceea ce vă privește sau 

vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.   

2. TRANSFERURILE INTERNAȚIONALE ALE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL  

Putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. către terțe părți situate în țări 

care se află în afara UK și a Spațiului Economic European ("SEE") (inclusiv în Statele Unite) sau către 

membri ai grupului nostru de companii în legătură cu scopurile de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere 

că este posibil ca țările care se află în afara UK și a SEE să nu ofere același nivel de protecție a datelor ca 

și în UK și SEE, deși colectarea, stocarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal vor continua să fie 

guvernate de această Notă de Informare. 

Atunci când transferăm date cu caracter personal în afara UK și a SEE, vom: 

• include clauzele contractuale standard de protecție a datelor aprobate de Guvernul Britanic sau 

de Comisia Europeană (după caz) pentru transferul de date cu caracter personal în afara UK  și a 

SEE în contractele noastre cu părțile terțe respective (acestea sunt clauzele aprobate în temeiul 

articolului 46 alineatul (2) din RGPD) - puteți solicita o copie a acestor clauze contractuale 

standard de protecție a datelor de la Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la 

DPO@discovery.com; sau 

• să ne asigurăm că țara în care vor fi gestionate datele dvs. cu caracter personal a fost 

considerată "adecvată" de către Guvernul Britanic sau de către Comisia Europeană (după caz) în 

conformitate cu articolul 45 din GDPR și versiunea britanică a acestuia. 

Puteți afla mai multe informații despre regulile privind transferurile de date în afara UK și a SEE, inclusiv 

despre mecanismele pe care ne bazăm, pe pagina de internet a Comisiei Europene aici  și pe pagina de 

internet a Information Commissioner`s Office aici. 
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3. DREPTURILE DVS. 

Aveți anumite drepturi în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi sunt descrise 

mai detaliat mai jos. Dacă doriți informații suplimentare în legătură cu aceste drepturi sau dacă doriți să 

vă exercitați oricare dintre ele, vă rugăm să contactați în orice moment Responsabilul nostru cu 

Protecția Datelor la adresa DPO@discovery.com sau urmați sugestiile de mai jos. 

Dacă ne-ați acordat consimțământul dvs., îl puteți retrage în orice moment (art. 7 (3) din RGPD). 

Retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește utilizarea 

cookie-urilor și a tehnologiilor similare și în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

colectate prin aceste mijloace, în special prin Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile și 

opțiunile publicitare (la care puteți naviga prin intermediul linkului "GESTIONAȚI PREFERINȚELE" 

disponibil în subsolul paginii noastre de internet sau în meniul de setări al aplicației. 

În special, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de 

către noi: 

• în anumite circumstanțe, în cazul în care prelucrăm datele dvs. pe baza articolului 6 (1) (e) (f) 

din RGPD (inclusiv crearea de profiluri) (art. 21 (1) din RGPD), sau 

• dacă prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing direct (art. 21 (2) RGPD). 

În general, aveți, de asemenea, dreptul de a ne solicita să: 

• accesați și să obțineți o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le stocăm (art. 15 

RGPD), 

• furnizăm o parte din datele dvs. cu caracter personal dvs. sau unui alt operator de date într-un 

format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (articolul 20 din RGPD),  

• actualizați sau să rectificați datele dvs. cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte (art. 16 

RGPD), 

• ștergem datele dvs. cu caracter personal (inclusiv contul dvs.) din sistemele noastre în anumite 

circumstanțe (art. 17 RGPD), 

• restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe (art. 18 

RGPD). 

În plus, dacă aveți reședința în Franța, aveți, de asemenea, dreptul să: 

• stabiliți instrucțiuni privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs. (art. 85 

din Legea franceză privind protecția datelor), 

• vă înregistrați pe lista Bloctel de opoziție la apelurile telefonice la rece (în engleză, cold calling), 

acesta fiind un serviciu gratuit (art. 223-1 din Codul francez al consumului). 

Dacă doriți să accesați sau să ștergeți datele dvs. cu caracter personal, puteți trimite cererea dvs. prin 

completarea următorului formular de cerere:  

Cereri de Acces și Ștergere 
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Alternativ, ne puteți contacta (a se vedea secțiunea Cum să ne contactați de mai jos) pentru a ne 

transmite cererea dvs..  

Vă rugăm să rețineți că, dacă sunteți un abonat activ, abonamentul dvs. trebuie să se încheie înainte ca 

noi să putem proceda la ștergerea contului dvs. Dacă accesați Serviciile prin intermediul unuia dintre 

partenerii noștri, abonamentul dvs. la Serviciile noastre prin intermediul contului dvs. la acel partener 

trebuie să fie anulat. 

Atunci când vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, această ștergere se poate referi doar la Servicii 

și nu la orice alte servicii furnizate de noi. Trebuie să faceți cereri separate pentru fiecare cont pe care l-

ați configurat pentru a accesa Serviciile sau orice alte servicii furnizate de noi. 

Vă rugăm să consultați Condițiile noastre de utilizare pentru informații privind drepturile dvs. de 

ștergere. 

Vom lua în considerare toate solicitările de mai sus și vom oferi răspunsul nostru într-o perioadă 

rezonabilă (și, în orice caz, în orice perioadă de timp impusă de legislația aplicabilă). Vă rugăm să rețineți 

totuși că, în anumite circumstanțe, drepturile de mai sus pot fi restricționate. În cazul în care se aplică o 

excepție, vă vom comunica acest lucru atunci când vă răspundem la cererea dvs.. Putem să vă solicităm 

să ne furnizați informațiile necesare pentru a vă confirma identitatea înainte de a răspunde la orice 

solicitare pe care o faceți. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea dvs. locală de protecție a datelor din 

UK  sau din SEE dacă considerați că nu am respectat legile aplicabile privind protecția datelor. 

Autoritatea locală relevantă diferă în funcție de țara dvs. de reședință. În cazul SEE, puteți consulta 

pagina de internet a Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), iar pentru UK  pagina de 

internet a Information Commissioner’s Office pentru a afla mai multe informații despre cum să 

contactați autoritatea locală de protecție a datelor. În anumite circumstanțe, puteți, de asemenea, să vă 

adresați instanțelor de judecată locale, dacă considerați că drepturile dvs. au fost încălcate. 

4. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR  

Serviciile se adresează, în general, adulților și nu sunt destinate utilizării de către copii cu vârsta sub 

șaisprezece (16) ani. Nu colectăm și nu vom colecta cu bună știință informații de la niciun copil 

nesupravegheat cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți întrebări cu privire la practicile noastre în ceea ce 

privește confidențialitatea copiilor sau pentru a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal 

furnizate de copilul dvs., vă rugăm să ne contactați la DPO@discovery.com. 

5. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL   

Păstrăm informațiile pe care le colectăm atât timp cât este necesar pentru a furniza Serviciile, atât timp 

cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopul pentru care ați furnizat informațiile sau 

pentru scopurile noastre comerciale, sau astfel cum prevede legea.  

După această perioadă, vom lua măsuri pentru a șterge datele dvs. cu caracter personal (inclusiv orice 

cont pe care l-ați configurat pentru a utiliza Serviciile). 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member
https://ico.org.uk/global/contact-us
https://ico.org.uk/global/contact-us
https://ico.org.uk/global/contact-us
mailto:DPO@discovery.com


 

Pentru datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor și al tehnologiilor similare, 

puteți găsi, de asemenea, informații suplimentare despre cât timp sunt păstrate datele dvs. cu caracter 

personal în Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile și opțiunile publicitare (la care puteți naviga 

prin intermediul linkului "GESTIONAȚI PREFERINȚELE" disponibil în subsolul  paginii noastre de internet 

sau în meniul de setări al aplicației noastre).  

În anumite circumstanțe, este posibil să anonimizăm datele dvs. cu caracter personal (astfel încât 

acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistică, caz în care putem 

utiliza aceste informații anonimizate pe termen nelimitat, fără să vă anunțăm în continuare. 

6. PAGINI DE INTERNET, SERVICII ȘI FUNCȚIONALITĂȚI ALE TERȚILOR  

Serviciile noastre pot conține linkuri către pagini de internet ale unor terțe părți (de exemplu, magazine 

online care oferă produse pentru cumpărare), plug-in-uri ale unor terțe părți (de exemplu, butoane de 

partajare socială) și funcționalități ale unor terțe părți (de exemplu, bannere publicitare). Aceste servicii 

terțe pot colecta informații de la sau despre dvs. atunci când interacționați cu acestea și, în unele cazuri, 

pot urmări activitatea dvs., inclusiv prin utilizarea de cookie-uri sau alte tehnologii de urmărire, fără să 

fie nevoie ca dvs. să interacționați cu acestea. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile 

acestor terți, iar colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. de către aceștia vor face obiectul 

notelor de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, și nu al prezentei Note de 

Informare. Vă îndemnăm să citiți notele de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

de securitate ale acestor terțe părți. 

7. CUM SĂ NE CONTACTAȚI 

Avem un Responsabil cu Protecția Datelor care vă poate ajuta cu toate întrebările referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal făcută de către noi referitoare la partenerii noștri terți. 

Responsabilul nostru cu Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de e-mail DPO@discovery.com. 
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