Informații privind prelucrarea datelor cu caracter
personal
1 Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.1 Pentru plățile realizate cu Twisto, este important să avem un standard ridicat de protecție a
confidențialității datelor personale pe care le furnizați. Dorim să fiți absolut siguri că vă tratăm
datele cu caracter personal cu atenție, în conformitate cu obligațiile noastre și în conformitate cu
legile de confidențialitate aplicabile, în special Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor
(„Regulamentul”) și le protejăm în măsura maximă posibilă, care corespunde nivelului tehnic al
mijloacelor disponibile.
1.2 Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) vă oferă informații
transparente despre modul în care colectăm și procesăm informațiile dvs. personale în timp ce
utilizați produsele și serviciile noastre.
2 Administrator de date
2.1 Administratorul de date este Twisto payments a.s., cu sediul social la Újezd 450/40, Malá
Strana, 118 00 Praga 1, Cehia, ID nr .: 016 151 65 înregistrat în Registrul comercial menținut de
Curtea Municipală din Praga („Twisto”).
3 Ofițer pentru Protecția Datelor
3.1 Ofițerul pentru protecția datelor este Mgr. Bc. Pavel Martiník, adresa de contact: Sokolovská
47, Praga 8, Cehia, e-mail: pavel.martinik@twisto.cz.
4 Baza legală, categoriile și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
4.1 Twisto este o instituție de plăți care, ca parte a furnizării serviciilor de plată, oferă și credite
consumatorului sub formă de plată amânată și serviciile de plată aferente, iar în contextul
procesului de activitate, prelucrează manual și automat datele personale ale clienților săi. Twisto
păstrează o înregistrare a tuturor activităților, atât manuale, cât și automatizate, în care datele
cu caracter personal sunt procesate.
4.2 Twisto folosește mecanisme de luare a deciziilor în mod automat, inclusiv profilarea, pentru
serviciul Twisto Pay, în care verifică, prin intermediul tehnologiei computerizate, bonitatea
clientului folosind numele, prenumele și e-mailul clientului, parametrii tehnici ai echipamentului,
conexiunea și conținutul coșului de cumpărături. Această decizie poate duce la respingerea
cererii de serviciu de către Twisto. Twisto poate folosi, de asemenea, profilarea în evenimente
de marketing.

5 Scopul datelor prelucrate în cazul unui eveniment de marketing
5.1 În cazul unui eveniment de marketing inițial pe piața românească, Twisto poate solicita și
prelucra următoarele date personale: nume, prenume, adresă de e-mail.
5.2 Twisto prelucrează datele dvs. personale pentru oricare dintre următoarele scopuri (scopul
poate varia în funcție de caz):

5.2.1 Asistență pentru clienți: Twisto prelucrează informațiile personale pentru a oferi asistență
clienților, în special pentru a oferi servicii conform cerințelor dvs.,
5.2.2 Pentru analiza statistică: Twisto poate prelucra datele personale pentru analize statistice
(analiza de marketing, evaluarea eficacității campaniilor noastre etc.),
5.2.3 În scopuri administrative, în legătură cu securitatea Twisto și accesul la sisteme, site-uri
web sau aplicații securizate,
5.2.4 În scop de marketing: trimiterea de mesaje comerciale.
5.2.5 Controlul și prevenirea fraudei și profilarea pentru prevenirea fraudei.
5.2.6 Obligațiile contabile și fiscale ale Twisto.
5.2.7 Alte scopuri conexe, necesare pentru prestarea serviciilor furnizate de Twisto în baza
contractului.
5.3 Site-urile sau aplicațiile care sunt accesibile prin site-urile terțelor părți nu sunt supuse
protecției datelor cu caracter personal.
6 Surse folosite pentru colectarea datelor cu caracter personal
6.1 Acțiuni de marketing: În acest scop, folosim datele pe care le-am colectat în cursul activității
noastre de la dvs., dar și date publicate de către terți, în special prin e-mail, și putem, de
asemenea, dacă reglementările legale ne permit, să folosim cookie-uri, informațiile dvs. de
contact și datele de profil ale rețelelor sociale sau alte informații pe care le postați online.
7 Destinatari și procesatori de date cu caracter personal / Transfer de date cu caracter personal
7.1 Twisto folosește serviciile profesionale și de specialitate ale altor entități pentru a-și îndeplini
obligațiile și obligațiile contractuale. Atunci când acești furnizori prelucrează datele cu caracter
personal transmise de către Twisto, aceștia au statutul de procesatori de date cu caracter
personal și prelucrează datele cu caracter personal numai în cadrul instrucțiunilor Twisto și nu
trebuie să le utilizeze altfel.

7.2 Fiecare entitate este selectată cu atenție și încheie cu fiecare persoană un acord privind
prelucrarea datelor cu caracter personal în care procesatorul are obligații stricte pentru protecția
și securitatea datelor cu caracter personal.
7.3 Procesoarele Twisto sunt în special:
7.3.1 Colaboratorii externi și furnizorii Twisto, furnizorii de IT și software, agențiile de marketing
și cercetare, autoritățile de reglementare și firmele juridice și de audit.
7.4 Twisto nu va dezvălui informațiile dvs. personale unei terțe părți decât dacă este solicitat în
mod legitim să facă acest lucru de către o autoritate legală, administrativă sau de altă autoritate
competentă în conformitate cu legislația aplicabilă.
8 Securitatea informațiilor personale colectate
8.1 Twisto vă protejează datele personale folosind tehnologia de securitate și menține măsuri
tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni dezvăluirea, utilizarea, accesul, pierderea,
modificarea sau deteriorarea datelor cu caracter personal necorespunzătoare sau accidentale.
8.2 Twisto utilizează sisteme de date sigure care îndeplinesc cele mai înalte standarde din
industrie. Doar Twisto sau angajații săi sau subcontractanții săi au dreptul să obțină acces la
datele cu caracter personal, doar pentru unul dintre scopurile enumerate mai sus, pentru a
îndeplini o anumită sarcină. În plus, toate entitățile, indiferent dacă este vorba de Twisto,
angajații săi sau subcontractanții săi, sunt legate printr-o obligație de confidențialitate.
9 Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal
9.1 Twisto va prelucra datele dvs. personale colectate în scopul evenimentului de marketing
pentru o perioadă de un an. Datele personale sunt apoi șterse sau anonimizate.
10 Notificarea drepturilor
10.1 Când prelucrați datele dvs. personale prin intermediul Twisto, aveți următoarele drepturi cu
privire la protecția datelor dvs. personale:
10.1.1 dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal furnizate;
10.1.2 dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal furnizate sau,
după caz, restricția prelucrării și de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea
datelor (cu toate acestea, aveți dreptul de a solicita ștergerea dacă datele nu mai sunt necesare
în scopul pentru care au fost prelucrate);
10.1.3 dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere,
10.1.4 dacă Twisto prelucrează datele dvs. personale prin consimțământ, aveți dreptul de a
revoca acel consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

10.1.5 dreptul de a nu face obiectul vreunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv profilarea, care are efecte juridice pentru dvs. sau care vă afectează într-un mod similar.
Acest lucru nu se aplică dacă decizia este: (a) necesară pentru încheierea sau executarea unui
contract între dvs.și administrator; (b) autorizat de legislația Uniunii Europene sau a unui stat
membru, în care se aplică AFIA, care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă
proteja drepturile, libertățile și interesele dvs. legitime; c) în baza consimțământului dvs. expres.
Putem modifica sau actualiza această Politică de confidențialitate în viitor. Dacă facem modificări, veți
observa, printre altele, că data ultimei actualizări afișată la sfârșitul acestei Politici este actualizată mai
jos. Dacă facem modificări care ar putea avea un impact semnificativ asupra vieții private, vă vom
anunța și într-o altă manieră, adecvată (cum ar fi prin e-mail sau notificare plasată în mediul nostru de
servicii). Vă recomandăm să citiți cu regularitate informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter
personal, pentru a vă informa despre modul în care procesăm datele dvs. personale și cum vă puteți
proteja confidențialitatea.
Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin e-mail
dotaz@twisto.cz. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă exercitați dreptul, trebuie să fim siguri de identitatea
dvs. Prin urmare, este posibil să vă cerem să o dovediți în unele cazuri.
În data de 26.2.2020.

