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HUB WORK
NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE
PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

1. Declaratia de confidentialitate
Compania HUB WORK S.R.L. cu sediul in Mun Ploieşti, str Alexandru
Lapusneanu, nr.32, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu
nr.J29/1198/2018, cod unic de inregistrare 39468989 si afiliatii sai sunt
preocupati de problemele de confidetialitate si doresc sa fiti familiarizati
cu modul in care colecteaza, utilizeaza si dezvaluie date directe sau
indirecte legate de dvs ca individ (Date Personale).
•

•

•

Aceasta
Notificare
privind
Confidentialitatea
(denumita
in
continuare”Notificare de Confidentialitate”)descrie modul in care
compania Hub Work S.R.L. (denumita in continuare”Noi”) prelucreaza
datele dvs personale colectate in urma accesarii site-ului https://flow.ro/
denumit in continuare”Website”) si accesarii aplicatiei https://flow.ro/
(denumita in continuare “Aplicatia”).
In particular, aceasta Notificare de Confidentialitate descrie in mod
special tipurile de date personale pe care le colectam de la dvs, modul
in care le folosim, cui dezvaluim datele dvs personale(si unde sunt
localizate), cat timp le vom pastra si alegerile dvs privind utilizarea
datelor personale. De asemenea, descriem masurile pe care le luam
pentru a va proteja datele personale si modalitatea de a ne contacta
pentru informatii legate de practicile noastre de confidentialitate.
Aveti posibilitatea sa cititi” Notificare de confidentialitate” in timpul
procesului de inregistrare pe website https://flow.ro/, facand click pe
link-ul care va este furnizat in acel moment si dupa inregistrare, facand
click pe link-ul intitulat “Notificare de confidentialitate” situat in partea
de jos a fiecarei pagini a website-ului. Va multumim ca acordati atentie
acestei Notificari de Confidentialitate.
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2. Date personale
a. Informatii personale
Daca sunteti utilizator inregistrat, Datele Personale de mai jos vor fi
corelate cu cele colectate si procesate in contextul Inregistrarii de
Confidentialitate.
Colectam si procesam urmatoarele informatii despre dvs:
•
Nume,
•
Numar de telefon (numar de telefon fix, numar de telefon mobil),
•
Adresa de mail,
•
Video-uri,
•
Fotografii de profil,
•
Informatii despre browser si dispozitiv ,
•
Informatii referitoare la utilizarea e-mail-urilor pe care vi le
trimitem,
•
Coordonate de localizare GPS
•
Date Personale referitoare la participarea dvs la promotie, la
premiu, la sondaj, la concursuri, la promovarea castigurilor
instantanee, la concurs si alte tipuri de promotii (de exemplu: tipul
de promovare, data si ora participarii la promotie, site-ul unde a
avut
loc
inscrierea,
rezultatul
participarii
la
promotie(castig/pierdere).
Nu colectam si nu procesam:
b. “Datele sensibile”, adica Datele Personale care fac referire la aspecte
sensibile, cum ar fi:
• origine de rasa sau de etnie,
• opinii politice,
• religie sau alte convingeri,
• sanatate sau conditie medicala,
• fundal criminal, sau
• membru al sindicatelor
• orientare sexuala
Va cerem sa nu ne trimiteti si sa nu dezvaluiti niciun fel de Date
Sensibile prin intermediul website-ului, Aplicatiei sau prin alte
modalitati.
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3. Modalitatea de colectare a datelor personale
Va colectam datele personale dupa cum urmeaza:
•
prin intermediul Website-ului: colectam Datele Personale prin
intermediul Website-ului, atunci cand va inregistrati pentru a accesa
website-ul, atunci cand va conectati si cand navigati pe site.
•
prin intermediul Aplicatiei: colectam Datele Personale prin
intermediul Aplicatiei, atunci cand va inregistrati pentru a accesa
Aplicatia, atunci cand va conectati si cand utilizati aplicatia.
•
cand furnizati in mod voluntar Date Personale: informatii cum
ar fi data nasterii, sexul, codul postal, precum si alte informatii pe
care le furnizati in mod voluntar (de exemplu cand efectuati un
studiu sau un chestionar pe care vi l-am trimis).
•
offline: colectam Datele Personale de la dvs cand nu sunteti
conectat la site si/ sau aplicatie, in cazul in care contactati serviciul
de relatii cu clientii.
•
prin e-mail & telefon: colectam Datele Personale prin e-mailurile
trimise catre dvs, urmarind utilizarea acestor e-mailuri precum si
prin apelurile telefonice.
•
Pentru scopurile descrise in Notificarea de Confidentialitate,
combinam Datele Personale colectate. De asemenea, combinam
aceste date personale cu alte date pe care le-am obtinut de la dvs
atunci cand ati utilizat alte serviciile noastre.
Folosim Datele Personale cu urmatoarele scopuri:
a. Promovarea ciclului de viata:
•

Putem folosi Datele Personale colectate din informatiile dvs. de
profil si de participare la promotii pentru nevoile promotiilor la care
puteti participa(de exemplu pentru a va trimite mesaje de
reamintire in posta electronica, pentru a va transfera Datele
Personale catre partenerii colaboratori.
Temeiul legal pentru procesare: Procesul de prelucrare a Datelor
Personale in acest scop se bazeaza pe indeplinirea conditiilor si
termenilor de promovare relevante.
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b. Raspuns la solicitarile dvs:
•

Pentru a raspunde solicitarilor dvs, plangerilor, intrebarilor si
sugestiilor privind promovarea sau alta activitate similara pe care
o trimiteti prin intermediul serviciului relatii cu clientii sau prin alte
canale de comunicare.
Temei legal pentru prelucrare: Prelucrarea Datelor Personale ale
dvs.in acest scop se bazeaza pe interesele noastre legitime de a
gestiona in mod adecvat si in timp util anchetele, reclamatiile,
intrebarile si sugestiile clientilor privind promovarea sau alte
activitati similare pentru si pentru a ne asigura ca sunt indeplinite
obligatiile noastre legale in legatura cu organizarea promotiilor si
activitatilor similar.

c. Modificari ale termenilor
Confidentialitate:
•

si

conditiilor

si

a

Politicii

de

Sa va informam cu privire la modificarile aduse termenilor si
conditiilor si a Politicii de Confidentialitate.
Temei legal pentru prelucrare: Prelucrarea Datelor Personale pentru
a va furniza informatii privind modificarile aduse termenilor si
conditiilor Website-ului si a Politicii de Confidentialitate se bazeaza
pe interesele noastre legitime pentru a va informa in avans cu
privire la efectele acestor modificari.

d. Promotii, oferte speciale, program de fidelizare, extrageri de
premii si alte oferte/promotii:
•

Pentru a va permite sa participati la promotii, oferte speciale,
programe de loializare, alte oferte/promotii (de exemplu, pentru a
va trimite mesaje de reamintire in posta electronica, transferand
datele dvs personale catre partenerii de implementare). Datele
Personale care trebuie furnizate pentru a va inregistra intr-o
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oferta/promotie cuprind de obicei adresa dvs de e-mail, ID-ul de
utilizator si parola.
Temeiul legal pentru procesare: Procesarea Datelor Personale in
acest scop se face pe baza indeplinirii termenilor si conditiilor de
promovare relevante.
e. Analiza datelor pentru a obtine tendinte si a imbunatati
produsele si serviciile FLOW:
•

Va colectam datele personale pentru a masura angajamentul dvs in
legatura cu serviciile (de exemplu, pentru a afla cum folositi
serviciile noastre, cand le folositi, ce dispozitiv utilizati) si pentru a
determina tendintele si modelele de consum din aceasta analiza.
Temeiul legal pentru procesare: Consimtamantul dvs:
Aveti posibilitatea de a accepta sau de a refuza aceasta colectare si
utilizare a Datelor Personale in scopul efectuarii de analize de date
pentru a obtine tendinte si a imbunatati serviciile noastre [prin
utilizarea panoului de control de confidentialitate accesibil pe
Website (trebuie doar bifati casuta corespunzatoare daca doriti sa
primiti comunicari de marketing si sa nu bifati, daca nu doriti)].
Va puteti retrage consimtamantul facand click pe linkul
“Dezabonati” din partea de jos a fiecarui email de marketing [sau
sa bifati caseta de confidentialitate corespunzatoare din panoul de
control ]. De asemenea, puteti sa va retrageti consimtamantul prin
e-mail, sunand la noi sau scriindu-ne, folosind informatiile de
contact de la sectiunea 8 a acestei Notificari privind
Confidentialitatea.

f. Comunicari de Marketing:
•

Pentru a va trimite sau pentru a primi comunicari de la partenerii
nostri comerciali (in mod individual” Partener Comercial” si in mod
colectiv ”Parteneri Comerciali”) veti primi in mod direct comunicari
de marketing prin e-mail si notificari. Comunicarile de marketing
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directe va informeaza despre promotii sau alte activitati similare,
despre produsele si serviciile FLOW si marcile affiliate (sau cele ale
partenerilor nostril comerciali) si va solicita sa completati, printre
altele, chestionare si sondaje.
Comunicarile de marketing directe trimise de catre Partenerii
Comerciali pot fi:
o In totalitate manipulate si gestionate de catre Partenerii
Comerciali. In astfel de circumstante, Partenerul Comercial
relevant insarcinat in mod direct pentru fiecare comunicare
de marketing va actiona in calitate de controlor de date pentru
prelucrarea Datelor dvs Personale. Acesta prelucrare va face
obiectul unei notificari privind confidentialitatea datelor, alta
decat aceasta” Notificare de Confidentialitate”, stabilita de un
astfel de Partener Comercial;
o Manipulate si gestionate in comun de noi si partenerii nostri
comerciali. In astfel de situatii, noi si partenerul comercial
relevant vom actiona ca si controlori comuni pentru
prelucrarea Datelor dvs Personale. Vom incheia un acord de
control comun cu Partenerul Comercial relevant si esenta
acestui accord va fi pusa la dispozitia dvs
Temeiul legal pentru procesare: Consimtamantul dvs:
Aveti posibilitatea sa acceptati sau sa refuzati sa primiti comunicari
de marketing [ folosind confidentialitatea panoului de control a
website-ului si Aplicatiei (trebuie doar sa bifati daca doriti sau nu sa
primiti informatii de tip marketing)].
Va puteti retrage consimtamantul de a primi comunicari de tip
marketing direct, dand click pe butonul”Dezabonati” din partea de
jos a fiecarui email de marketing sau[ bifa pe caseta din panoul de
control privind confidentilitatea]. De asemenea, puteti sa va
retrageti consimtamantul prin e-mail, sunand la noi sau scriindune, folosind informatiile de contact de la sectiunea 8 a acestei
Notificari privind Confidentialitatea.

g. Imbunatatirea mecanismului promotiilor noastre:

CG/v.1

•

Putem folosi informatiile dvs de profil si Datele Personale folosite la
participarea in promotii, pentru a imbunatati mecanica promotiilor
noastre.
Temeiul legal pentru prelucrare: Procesarea Datelor dvs Personale
in acest scop se bazeaza pe interesele noastre legitime pentru a
imbunatati functionarea promotiilor noastre.

h. Obligatii legale:
• Pentru a respecta obligatiile legale, procedurile judiciare sau
ordinele autoritatilor guvernamentale, care pot include ordine ale
autoritatilor publice si ale autoritatilor guvernamentale din tara dvs
de resedinta, atunci cand credem ca suntem obligati legal sa facem
acest lucru si cand va putem dezvalui Datele Personale, este
necesar sa va conformati cu obligatiile legale, procedurile sau
ordinele guvernamentale mentionate.
Temeiul legal pentru procesare: Procesarea Datelor dvs Personale in
aceste scopuri se bazeaza pe obligatiile noastre legale.
i. Protejarea intereselor noastre:
• Sa punem in aplicare termenii si conditiile noastre, sa protejam in
mod legal operatiunile noastre sau cele ale oricaror dintre afiliatii
nostri, sa ne protejam in mod legal drepturile, confidentialitatea,
siguranta sau proprietatea si/sau afiliatilor nostri si sa ne permita
sa urmarim caile de atac disponibile sau sa limiteze daunele pe care
le-am putea sustine .
•
Temeiul legal pentru procesare: Procesarea Datelor dvs Personale
in aceste scopuri se bazeaza pe obligatiile noastre legale de a
proteja organizatia.
j. Fuziuni &Achizitii si alte operatiuni corporative:
•

Pentru a efectua orice reorganizare, fuziune, vanzare, asociere in
comun, cesiune, transfer sau alta dispozitie a tuturor ori a oricarei
alte parti a afacerii, activelor sau stocului nostrum (inclusive orice
procedura de faliment sau similar).
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Temeiul legal pentru prelucrare: Prelucrarea Datelor dvs Personale
in scopul efectuarii de fuziuni & achizitii si a operatiunilor
corporative mentionate mai sus se bazeaza pe interesele noastre
legitime de a conduce strategic corporatia.
k. Detectarea fraudelor
• Putem folosi informatii din profilul dvs. si Datele Personale cu care
v-ati inscris la promotie pentru a identifica daca sunt comise actiuni
frauduloase in contextul unei anumite promotii.
Temeiul legal pentru procesare: Prelucrarea Datelor Personale in
acest scop se bazeaza pe interesele noastre legitime de a proteja
organizatia impotriva fraudei.
3. Transferul datelor cu caracter personal in afara Spatiului
Economic European
Putem transfera Informațiile dvs. Personale în afara spatiului UE, inclusiv
în Statele Unite, în conformitate cu Regulile transferului de date.
Atunci când transferăm sau dezvăluim Informațiile dvs Personale către
alte țări, vom proteja acele informații conform descrierii din prezenta
Notificare privind Confidențialitatea.
4. Care sunt drepturile dvs in ceea ce priveste prelucrarea Datelor
Personale, cum puteti sa exercitati drepturile si cum puteti sa ne
contactati?
a. Drepturile
Personale

dvs

in

ceea

ce

priveste

prelucrarea

Datelor

In ceea ce priveste prelucrarea Datelor dvs Personale in ceea ce priveste
aceasta Notificare de Confidentialitate, aveti dreptul:
• de a va furniza o copie a Datelor Personale pe care le detinem
despre dvs;
•

de a ne solicita sa actualizam sau sa corectam orice Date Personale
incorecte sau de a finaliza orice Date Personale incomplete;
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•

de a ne solicita incetarea, procesarea Datelor Personale pentru
imbunatatirea promotiilor noastre de pe Website si/sau Aplicatiei.

De asemenea, in anumite circumstante, aveti dreptul:
• de a obiecta asupra procesarii Datelor Personale;
•

de a ne cere sa stergem Datele Personale;

•

de a restrictiona prelucrarea Datelor dvs Personale; si

•

de a ne solicita sa va transmitem anumite Date cu Caracte Personal
pentru a le transfera sau sa le transferam noi catre alt operator.

b. Exercitarea drepturilor dvs.
Daca doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, ne
puteti contacta utilizand optiunile de mai jos:
Ne puteti trimite un e-mail la urmatoarea adresa: contact@flow.ro
•

Ne puteti suna la: 0318601977

•

Ne puteti scrie la urmatoarea adresa: Mun Ploieşti, str Alexandru
Lapusneanu, nr.32, jud. Prahova

Specificati in mod clar ce informatii doriti sa modificati sau sa revizuiti.

c. Dreptul de a depune o plangere autoritatii competente pentru
protectia datelor
Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere
competenta (in special in Statul Membru al resedintei obisnuite, al locului
de munca sau al locului de presupusa incalcare).
5. Durata de pastrare a Datelor cu Caracter Personal
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Intentionam sa pastram Datele dvs Personale exacte si actualizate. Vom
sterge Datele Personale pe care le detinem cand nu mai avem nevoie de
ele.
Vom pastra Datele dvs Personale pe intreaga durata a promotiilor la care
ati participat, fara a aduce atingere obligatiilor de retinere si perioadelor
de prescriptie.
6. Litigii
Prezenta Declaratie de Confidentialitate este reglementata si va fi
interpertata in conformitate cu legile din Romania.
7. Actualizari la aceasta Notificare de Confidentialitate
Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic
pentru a reflecta modificările din cadrul practicilor noastre de
confidențialitate.
În cazul în care actualizăm prezenta Notificare privind Confidențialitatea,
în anumite circumstanțe, vă putem solicita consimțământul.

