
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

Această Declarație de confidențialitate generală este în vigoare de la 1 septembrie 2018. 

Protecția datelor personale este importantă pentru noi 

ExxonMobil apreciază interesul pentru această promoție "Câștigă o maşină hibrid Lexus cu uleiul de motor Mobil 1" ("promovarea") și alte site-uri 
conexe sau legate de ExxonMobil (denumite colectiv "Site"). Confidențialitatea dvs. este importantă și dorim să înțelegeți practicile noastre cu 
privire la manipularea datelor personale. 

Această Declarație de Confidențialitate poate fi completată în continuare de alte notificări privind confidențialitatea datelor furnizate de ExxonMobil 
pentru utilizarea specifică a anumitor date personale în anumite caracteristici ale Site-ului. De exemplu, atunci când anumite caracteristici ale site-
ului solicită informații suplimentare de la dvs., este posibil să furnizăm o notificare suplimentară pentru a vă informa despre modul în care procesăm 
astfel de informații suplimentare. 

Această Declarație de Confidențialitate descrie prelucrarea datelor personale referitoare la vizitatorii site-ului, de către filialele ExxonMobil 
(denumite în mod colectiv "ExxonMobil") stabilite în statele membre ale Spațiului Economic European (SEE) sau în Elveția. 

În această declarație de confidențialitate, folosim anumiți termeni definiți. Pentru a înțelege semnificația termenilor definiți, facem referire la 
secțiunea 14 a Declarației de Confidențialitate. 

Scopul acestei Declarații de Confidențialitate 

Scopul acestei Declarații de Confidențialitate este de a vă informa despre:  

(1) Identitatea afiliatului ExxonMobil care colectează datele personale ca operator de date 

(2) Persoanele cărora li se adresează această Declarație de Confidențialitate 

(3) Respectarea de către ExxonMobil a legilor privind protecția datelor 

(4) Categorii de date cu caracter personal și scopuri de colectare a datelor 

(5) Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți 

(6) Transferuri internaționale de date cu caracter personal 



(7) Acuratețea datelor cu caracter personal 

(8) Securitate și confidențialitate 

(9) Dreptul la accesul, rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal, la portabilitatea datelor, la restricționarea și opoziția prelucrării 
datelor cu caracter personal 

(10) Prelucrarea datelor personale sensibile 

(11) Luarea deciziilor automate 

(12) Menținerea înregistrărilor 

(13) Întrebări și reclamații 

(14) Termeni definiți 

(15) Modificări la această declarație de confidențialitate 

1. Identitatea afiliatului ExxonMobil care colectează datele personale ca operator de date 
 
Operatorul de date cu privire la datele personale colectate prin intermediul site-ului este: 
 

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, 
Polderijkweg, B-2030 Antwerp, Belgia. 
 

Afiliatul ExxonMobil identificat mai sus drept Operator de date cu caracter personal poate transfera toate sau unele dintre datele personale primite 
prin intermediul Site-ului, către filialele ExxonMobil din întreaga lume, care sunt situate în afara SEE și Elveția, în țări terțe care nu pot să fie 
considerate ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Transferurile au loc în conformitate cu secțiunea 6 de mai jos. 

2. Persoanele cărora li se adresează această declarație de confidențialitate 

Această declarație de confidențialitate este adresată vizitatorilor acestui site ale căror date personale sunt colectate de către Operatorul de date 
enumerate în secțiunea 1 de mai sus. 

 



 

Această Declarație de Confidențialitate oferă informații despre practicile de confidențialitate ale datelor ExxonMobil în general și, prin urmare, este 
de interes pentru publicul larg, partenerii noștri de afaceri și alte părți interesate externe, în SEE sau în Elveția. După cum se menționează în secțiunea 
1, această declarație de confidențialitate poate fi completată în continuare de alte notificări specifice privind confidențialitatea datelor emise de 
ExxonMobil pentru utilizări specifice ale datelor cu caracter personal. 

Informații de la copii 

Site-ul conține informații care pot fi de interes deosebit pentru copii, dar ExxonMobil nu caută prin intermediul site-ului să adune date personale 
de la sau despre persoane sub 18 ani. 
 
3. Respectarea legilor privind protecţia datelor de către ExxonMobil 

ExxonMobil se angajează să colecteze și să utilizeze datele personale în mod legal. 

ExxonMobil se va asigura că, atunci când prelucrează date cu caracter personal, procesarea este permisă în conformitate cu legislația 
aplicabilă privind protecția datelor. ExxonMobil poate justifica prelucrarea datelor cu caracter personal pe diferite temeiuri juridice, care 
includ: 

• Interesul legitim al companiei ExxonMobil de a procesa datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste interese sunt 
suprasolicitate de interesele sau de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei fizice 

• Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care participă şi individul 
• Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus ExxonMobil  
• Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei  
• Persoana individuală a dat consimţământul pentru procesarea datelor personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Atunci când 

ExxonMobil obţine consimţământul Persoanei faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal, consimţământul poate fi retras în orice 
moment pe viitor prin simpla notificare scrisă adresată de către titularul datelor cu caracter personal. 

Pentru mai multe informații cu privire la activitățile specifice de prelucrare a datelor, obiectivele solicitate și descrierea categoriilor specifice de 
date cu caracter personal în cauză, vă rugăm să verificați tabelul din secțiunea 4 de mai jos. 

ExxonMobil oferă ocazia persoanelor fizice de a se opune procesării datelor personale și va lua în considerare aceste obiecții cu atenție atunci când 
legea cere. Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la modul în care ExxonMobil prelucrează datele dvs. personale, 
vă rugăm să consultați secțiunea 9 și / sau să contactați Biroul de protecție a datelor ExxonMobil prin intermediul e-mailului: 
data.privacy.office@exxonmobil.com. 



4 Categorii de date personale și scopuri pentru colectarea datelor 

4.1 Datele personale colectate de la vizitatorii site-ului 

Când cineva vizitează Site-ul, serverele noastre web adună automat informații care permit site-ului să comunice cu computerul sau dispozitivul 
mobil al vizitatorului în timpul vizitei. De asemenea, urmărim și alte informații despre vizita dvs. pe care le folosim în scopuri statistice care ne ajută 
să proiectăm și să administrăm site-ul. În plus, dacă în timpul vizitei dvs. personalizați site-ul, completați un formular de comandă, vă înscrieţi la 
concurs, oferiți feedback de sondaj sau ne trimiteți alte informații, veți furniza, prin urmare, date personale. 

În acest tabel, descriem categoriile de informații pe care le colectăm de la vizitatorii site-ului, scopul pentru care folosim informațiile și temeiul 
juridic care justifică fiecare operațiune de procesare). 

Scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal 

Temeiul juridic pentru 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Categorii de informații Cât timp păstrăm 
informațiile 

Pentru a permite comunicarea cu 
computerul sau dispozitivul mobil al 
vizitatorului. 

Interesele legitime ExxonMobil 
sunt de a îmbunătăţi relevanța 
conținutului furnizat prin 
intermediul site-ului și de a 
asigura calitatea serviciilor 
noastre în timpul vizitelor la 
fața locului. 

Adresa IP (adresa de Internet 
atribuită computerului dvs. de la 
furnizorul de servicii de Internet), 
tipul dispozitivului, tipul de 
domeniu, tipul de browser (de ex., 
Firefox, Chrome sau Internet 
Explorer) și data și ora din zi. 

 

În scopuri statistice, pentru a ne ajuta să 
proiectăm și să administrăm Site-ul. 

ExxonMobil are interesul 
legitim de a comercializa și 
promova și îmbunătăți 
produsele, serviciile, conținutul 
și publicitatea. 

Informațiile referitoare la 
geolocație vor fi colectate 
numai cu consimțământul dvs. 
explicit prealabil. 

 

Informațiile menționate mai sus; 
Numărul de vizite pe site; Ce părți 
ale vizitării site-ului selectați; Site-
urile terță parte vizitate imediat 
înainte și după vizita la Site. 

Consultați declarația 
cookie de pe site-ul web 
relevant. 



Dacă alegeți să vă înregistrați 
prin intermediul site-ului, 
sunteți de acord că vă păstrați 
postate pe comunicările de la 
ExxonMobil, cum ar fi 
comunicatele de presă, alertele, 
fluxurile RSS și postările pe 
blog și că procesăm datele 
personale pe care le-ați furnizat 
în acest scop 

Pentru a personaliza experiența 
utilizatorului atunci când vizitează site-ul. 

ExxonMobil are interesele 
legitime de afaceri pentru a 
îmbunătăți relevanța 
conținutului furnizat prin 
intermediul site-ului și pentru a 
asigura calitatea serviciilor 
noastre în timpul vizitelor la 
fața locului. 

Numărul de vizite pe site; părțile 
site-ului selectațe de vizitatorii, 
analizele pentru a măsura și observa 
comportamentul utilizatorilor și 
dimensiunea ecranului 
dispozitivului. Datele de contact 
(numele, adresele, adresele de e-
mail și numerele de telefon), 
personalizarea site-ului, formularul 
de comandă completat, intrarea în 
concurs, feedback-ul sondajului și 
alte informații pe care ni le puteți 
furniza. 

Consultați declarația 
cookie de pe site-ul web 
relevant. 

Pentru a administra o comandă, o solicitare 
sau feedback de la clienți și clienți 
potențiali și în general, pentru a vă 
îmbunătăți experiența clienților 

Prin alegerea furnizării de 
informații către ExxonMobil, 
acceptați că ExxonMobil 
procesează datele personale pe 
care le-ați furnizat, în 
conformitate cu această 
Declarație de Confidențialitate 
și cu orice notificări relevante 
care acoperă utilizarea specifică 
a datelor personale. 

Datele de contact, conținutul 
solicitării dvs. / feedback-ului și alte 
date personale pe care le puteți 
furniza. 

Vezi capitolul 12  



Pentru a furniza serviciile pe care le 
solicitați, cum ar fi afișarea locației 
posturilor de service din apropiere și 
traseul către stațiile de service; de 
asemenea, putem utiliza aceste informații 
de geolocație pentru a vă informa despre 
produsele și serviciile ExxonMobil, de 
exemplu, în combinație cu informații 
meteo despre localizarea geografică a 
calculatorului sau a dispozitivului mobil. 

ExxonMobil are interesul 
legitim de a comercializa și 
promova și îmbunătăți 
produsele, serviciile, conținutul 
și publicitatea. 

Informațiile referitoare la 
geolocație vor fi colectate 
numai cu consimțământul dvs. 
explicit prealabil. 

Dacă alegeți să vă înregistrați 
prin intermediul site-ului, 
sunteți de acord că vă păstrați 
postate pe comunicările de la 
ExxonMobil, cum ar fi 
comunicatele de presă, alertele, 
fluxurile RSS și postările pe 
blog și că procesăm datele 
personale pe care le-ați furnizat 
în acest scop. 

Geolocalizarea calculatorului sau a 
dispozitivului dvs. mobil. 

Vezi capitolul 12 

Geolocalizarea calculatorului sau a 
dispozitivului dvs. mobil. Geolocalizarea 
calculatorului sau a dispozitivului dvs. 
mobil. 

Prin alegerea furnizării de 
informații către ExxonMobil, 
acceptați că ExxonMobil 
procesează datele personale pe 
care le-ați furnizat, în 
conformitate cu această 
Declarație de Confidențialitate 
și cu orice notificări relevante 
care acoperă utilizarea specifică 
a datelor personale. 

Datele de contact ale persoanei 
fizice, conținutul solicitării/ 
feedback-ului individual și alte 
informații furnizate de Persoană. 

Vezi capitolul 12 

Pentru Administrarea Promoţiei Prin alegerea furnizării 
informațiilor personale către 
ExxonMobil sunteți de acord că 
ExxonMobil va utiliza aceste 

Informații necesare administrării 
promoției: numele, prenumele, 
adresa de e-mail, adresa completă 
(numai câștigătorii, numărul de 

Vezi capitolul 12 



date pentru a îndeplini această 
promoție în conformitate cu 
această Politică de 
confidențialitate și 
Regulamentul Promoţiei. 

telefon (numai câștigătorii) și 
dovada achiziției. 

Îmbunătățirea promovării și a mecanicii Prelucrarea datelor dvs. 
personale în acest scop se 
bazează pe interesul nostru 
legitim în îmbunătățirea 
funcției acestei promoții și a 
viitoarelor sale promoții. 

ExxonMobil vă poate utiliza datele 
dvs. de intrare cu informații 
personale și de promovare pentru a 
îmbunătăți această și viitoarele 
promoții. 

Vezi capitolul 12 

Obligaţii legale  Prelucrarea datelor dvs. 
personale se face pe baza 
obligațiilor noastre legale. 

Putem prelua datele dvs. personale 
pentru a ne conforma obligațiilor 
legale, care pot include ordine ale 
autorităților publice și ale 
autorităților guvernamentale din 
afara țării dvs. de reședință. 

Vezi capitolul 12 

Protecţia intereselor noastre  ExxonMobil are interes legitim 
în protejarea organizației. 

ExxonMobil poate utiliza datele 
dvs. personale pentru a impune 
respectarea termenilor și condițiilor 
noastre pentru a proteja în mod 
legal drepturile, confidențialitatea, 
siguranța, proprietatea sau 
operațiunile noastre, inclusiv cele 
ale oricăror afiliați ai ExxonMobil, 
și să ne permită să persecute 
remedii sau să limităm orice daune 
pe care le-ar putea sustine. 

Protecţia intereselor 
noastre  

 

 

https://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Politica-de-confidentialitate.pdf
https://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Politica-de-confidentialitate.pdf
https://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Regulament-Masina.pdf


Atunci când ExxonMobil se bazează pe interesul său legitim ca bază juridică pentru procesarea datelor personale, ExxonMobil se va asigura că 
interesele sale legitime de afaceri pentru a urmări scopurile menționate în tabelul de mai sus (în general, interesul său de a promova produsele și 
serviciile ExxonMobil) nu sunt disproporționate și nu afectează negativ drepturile și libertățile vizitatorului. 

Când ExxonMobil se bazează pe consimțământul persoanei fizice ca bază legală pentru procesarea datelor personale, vizitatorii își pot retrage 
consimțământul în orice moment, pentru viitor. Vizitatorii care doresc să-și retragă consimțământul trebuie să ne anunțe la 
data.privacy.office@exxonmobil.com și vom lua măsuri pentru a opri procesarea datelor personale cât mai repede posibil. 

Utilizăm cookie-urile și alte fișiere pe care le stocăm pe computer sau pe dispozitive mobile când vizitați site-ul, pentru a colecta una sau mai multe 
din categoriile de informații enumerate în tabelul de mai sus. Cookie-urile și fișierele stocate pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil facilitează 
personalizarea utilizării site-ului și ajută la evitarea necesității de a vă reintroduce detaliile de fiecare dată când îl vizitați. Pentru mai multe informații 
despre cookie-urile și fișierele pe care le plasăm pe computer sau pe dispozitivele mobile și despre cum să le ștergeți sau să le blocați, consultați 
instrucțiunile cookie de pe site. 

Rețineți că este posibil ca unele dintre servicii să nu fie disponibile dacă nu furnizați datele personale necesare pentru a le livra. 

4.2 Datele personale colectate de la vizitatori către site-uri terțe. 

Utilizăm tehnologia de publicitate terță parte pentru a furniza anunțuri atunci când vizitați site-urile pe care le facem publicitate. Această tehnologie 
nu va procesa nicio informație care poate fi utilizată pentru a vă identifica personal. Când accesați un anunț, pe computer va fi stocat un fișier 
"cookie". Aceste informații sunt folosite pentru a ajuta la gestionarea publicității on-line. Pentru a afla mai multe despre tehnologia de difuzare a 
anunțurilor terță parte, cookie-urile și modul de dezactivare, faceți clic aici (rețineți: veți fi dus la un site web terță parte). 

În plus, acest site are legături către site-uri pe care ExxonMobil nu le deține, nu le administrează sau le menține. Nu putem fi responsabili pentru 
politicile și practicile noastre de confidențialitate și nu facem declarații sau garanții cu privire la practicile de confidențialitate ale acestor site-uri. În 
mod similar, nu putem fi responsabili pentru politicile și practicile oricărui site de la care ați legat site-ul nostru. Vă recomandăm să examinați cu 
atenție politica de confidențialitate a altor site-uri și să contactați operatorul dacă aveți nelămuriri sau întrebări. 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terțe părți 

Folosim alte companii și persoane pentru a îndeplini funcții în numele nostru. Ei au acces la datele personale necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, 
dar nu le pot folosi în alte scopuri. Comunicarea prin Internet și trimiterea de informații, produse și servicii către dvs. prin alte mijloace implică în 
mod necesar ca datele dvs. personale să treacă prin sau să fie tratate de terțe părți. 

În scopul administrării Site-ului și a datelor personale colectate prin intermediul Site-ului, ExxonMobil vă împărtășește datele personale cu alte 
companii și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru, inclusiv îndeplinirea de către Promovare, îndeplinirea comenzilor, livrărilor, 
trimiterea poștei poștale și e -mail, eliminarea informațiilor repetitive din listele clienților, analizarea datelor, furnizarea de asistență pentru 

http://www.allaboutcookies.org/


marketing, procesarea plăților prin carduri și furnizarea serviciilor clienților. Ei au acces la datele dvs. personale necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, dar nu le pot folosi în alte scopuri. 

Înainte ca orice date cu caracter personal să fie partajate cu furnizorii de servicii, încheiem un acord scris care le cere: (1) să nu divulge în mod 
neautorizat informațiile Datele cu caracter personal; (2) să utilizeze datele personale numai în scopurile specificate și numai în conformitate cu 
instrucțiunile primite de la ExxonMobil; (3) să păstreze datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini aceste scopuri sau 
pentru a proteja interesele companiei (de ex. Până la sfârșitul perioadei de prescripție); și (4) să dispună de măsuri de securitate adecvate și adecvate. 

În anumite situații, de exemplu, dacă acest lucru este cerut de lege sau de un proces legal sau pentru a-și apăra drepturile, ExxonMobil va trebui să 
divulge datele cu caracter personal altor terțe părți, inclusiv autorităților competente. 

Dacă datele personale sunt partajate cu o terță parte sau cu un afiliat ExxonMobil în afara SEE, condițiile privind transferul de date, a se vedea 
secțiunea 6 în plus față de cerințele din această secțiune. 

6. Transferuri internaționale de date cu caracter personal 

Transferuri între afiliați - Partenerul ExxonMobil care este Operatorul de date poate transfera unele sau toate datele personale către serverele 
ExxonMobil localizate în întreaga lume și va face ca datele personale să fie accesibile altor filiale ExxonMobil, dintre care unele se află în țări terțe 
care pot să nu fie considerate ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Transferul datelor cu caracter personal din SEE către destinatarii localizați în afara SEE este supus unor restricții. ExxonMobil a luat măsuri pentru 
ca datele personale să primească un nivel adecvat de protecție a datelor la toate locațiile din ExxonMobil. Acești pași includ afiliații ExxonMobil 
care intră în acorduri interfiliate care conțin clauzele contractuale standard ale UE. 

Clauzele contractuale standard ale UE au fost aprobate de Comisia Europeană și de autoritățile europene relevante ca oferind o protecție adecvată 
pentru transferurile de date cu caracter personal în afara SEE. 

Transferuri către terțe părți - Atunci când transferă date personale către terțe părți, ExxonMobil pune în aplicare măsuri de siguranță pentru a 
asigura că terții protejează în mod adecvat datele cu caracter personal. Aceste garanții pot include, după caz: 1. clauzele contractuale standard ale 
UE; 2. garanțiile contractuale impuse terților contractate de filialele ExxonMobil în afara SEE sau Elveția (așa-numitele transferuri ulterioare) (3.) 
certificarea Privacy Shield a părții terțe (stabilită în SUA) și (4.) protecția disponibilă în temeiul legislației locale pentru terțul stabilit într-o țară 
considerată adecvată de către UE Comision. 

Pentru mai multe informații despre mecanismele de transfer specifice utilizate pentru transferurile între afiliați și transferurile către terțe părți, 
inclusiv informații și o copie a oricăror garanții existente implementate de ExxonMobil pentru a vă asigura că datele personale sunt prelucrate într-
un cadru adecvat în toate locațiile ExxonMobil , vă rugăm să contactați data.privacy.office@exxonmobil.com. 

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


7. Acurateţea datelor personale 

ExxonMobil se străduiește să păstreze datele personale pe care le colectează ca fiind exacte, complete și actuale ținând cont de scopurile pentru care 
au fost colectate și sunt utilizate. ExxonMobil se bazează pe subiectele de date pentru a menține exactitatea și caracterul complet al datelor personale 
și, astfel, subiecții de date ar trebui să informeze compania ExxonMobil în cazul în care datele personale se schimbă. 

8. Securitate și confidențialitate 

ExxonMobil păstrează garanții administrative, tehnice și fizice adecvate menite să protejeze datele personale împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului, utilizării și tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare a datelor 
personale aflate în posesia noastră. 

9. Drepturile de acces, rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal, transferabilitatea datelor, restricționarea și opoziția la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 

Legea aplicabilă oferă Subiecților de date dreptul de a ști cum procesează ExxonMobil datele lor personale și de a accesa datele lor personale deținute 
de ExxonMobil. Aceste drepturi există în temeiul legislației privind confidențialitatea datelor în SEE. Mai mult, în SEE, subiecții de date au, de 
asemenea, dreptul: să rectifice datele personale inexacte sau incomplete; să restricționeze prelucrarea datelor lor personale, în anumite circumstanțe; 
să se opună operațiunilor de procesare, având în vedere circumstanțele date și din motive legate de situația lor particulară; sau să ștergeți datele cu 
caracter personal atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, în conformitate cu legislația în vigoare. 

În anumite circumstanțe, subiecții de date au, de asemenea, dreptul de a solicita portabilitatea datelor lor personale, ceea ce le va permite să obțină 
și să reutilizeze datele lor personale în scopuri proprii în diferite servicii fără a împiedica utilizarea. 

Pentru mai multe informații despre mecanismul specific disponibil pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați 
data.privacy.office@exxonmobil.com. 

Pentru a ne facilita eforturile pentru a răspunde solicitării dvs., ar fi util să ne dați cunoștință de contextul în care ați oferit inițial companiei 
ExxonMobil datele dvs. personale, de ex. în legătură cu promovarea unui anumit produs sau serviciu. 

10. Prelucrarea datelor personale sensibile 

Anumite categorii de date cu caracter personal sunt considerate sensibile în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor și, prin urmare, 
sunt supuse unui nivel mai ridicat de protecție și securitate. Legea privind confidențialitatea datelor consideră ca fiind sensibile următoarele categorii 
de date cu caracter personal: (1) rasă sau origine etnică; (2) opiniile politice; (3) credințele religioase și filosofice; (4) calitatea de membru al 
sindicatelor; (5) viața sexuală sau orientarea sexuală; (6) sănătatea sau condițiile fizice sau psihice; și (7) date genetice și date biometrice în scopul 
definirii unice a unei persoane fizice. 
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Vă rugăm să vă abțineți de la a furniza ExxonMobil orice informație delicată despre natura menționată mai sus, în orice situație. Cu toate acestea, 
dacă furnizați astfel de informații, ExxonMobil acceptă consimțământul dvs. explicit de a utiliza respectivele date în conformitate cu această 
Declarație de confidențialitate sau în modurile descrise la punctul în care aceste informații sunt dezvăluite. 

11. Decizie automată 

ExxonMobil nu utilizează procese decizionale automate, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar (i.) Pentru încheierea sau executarea 
unui contract între Persoana fizică și ExxonMobil și afiliații săi, (ii) permise sau cerute de lege sau (iii) pe baza consimțământului explicit al persoanei 
fizice. 

Prin decizia automată se înțelege o decizie care produce efecte juridice cu privire la o persoană fizică sau afectează în mod semnificativ persoana și 
care se bazează exclusiv pe procesarea automată (de exemplu, nici o intervenție umană în procesul de luare a deciziilor) a datelor personale destinate 
evaluării anumitor aspecte personale referitoare la individ. În plus, ExxonMobil va implementa măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și 
libertăților individului și a intereselor legitime. 

12. Retenția înregistrărilor 

ExxonMobil păstrează datele personale pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate datele sau pentru a asigura conformitatea cu 
legislația aplicabilă sau pentru a proteja interesele legitime ale companiei (de exemplu, statutul perioadelor de limitare). 
 
13. Întrebări și reclamații 

ExxonMobil se obligă să vă protejeze datele personale așa cum sunt descrise în această declarație de confidențialitate și conform cerințelor legilor 
naționale aplicabile. Dacă aveți întrebări legate de această notificare sau de modul în care ați tratat datele personale ale ExxonMobil sau dacă doriți 
să solicitați informații suplimentare despre datele personale pe care ExxonMobil le deține despre dvs. sau despre care puteți afla și exercita 
drepturile dvs. cu privire la datele dvs. personale, a lua legatura: 
 

• Biroul pentru protecția datelor 
c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd. 
Váci út 81-85 
Budapesta 
H-1139 
Ungaria 

• Data.privacy.office@exxonmobil.com 
• Responsabilul cu protecția datelor din țările identificate în secțiunea 1 
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De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere autorității de supraveghere a protecției datelor din țara dvs. 

14.  Termeni definiți 

Termenul "operator de date" înseamnă persoana fizică sau juridică (în cazul ExxonMobil, afiliatul ExxonMobil relevant) care determină scopurile 
și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

"ExxonMobil" și / sau "Afiliați ExxonMobil" înseamnă: (a) Exxon Mobil Corporation sau orice altă mamă a Exxon Mobil Corporation; (b) orice 
companie sau parteneriat în care Exxon Mobil Corporation sau orice alt părinte al Exxon Mobil Corporation acum sau în continuare, indirect (1) 
deține sau (2) controlează, mai mult de jumătate de procente (50%) din participația deținând dreptul de a vota sau numi directorii sau echivalentele 
sale funcționale (" pe care Exxon Mobil Corporations, orice părinte al Exxon Mobil Corporation sau o companie afiliată are controlul operațional 
zilnic. 

Prin "procesat" sau "procesare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu 
caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Termenul "date personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată" sau 
"persoană fizică"); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator 
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, 
genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. 

15. Modificări la această declarație de confidențialitate 

Ne rezervăm dreptul de a modifica această declarație de confidențialitate în orice moment fără notificare. Când vom face modificări semnificative 
la această Declarație de confidențialitate, vom posta modificările din această pagină și vom actualiza data revizuirii în partea de sus a Declarației 
de confidențialitate. Vă recomandăm să consultați în mod regulat Declarația de confidențialitate pentru actualizări. 
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