Informații privind protecția datelor
Prin prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata
utilizării aplicațiilor mobile aparținând de Delta-Sport.
1. Operator în sensul legii privind protecția datelor (art. 4 al. 7 RGPD) este:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Germania
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-mail: info@delta-sport.com
Pagină de internet: www.delta-sport.com
Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat prin corespondență
electronică:
E-mail: dsb@delta-sport.com
sau la adresa fizică
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Germania
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Dacă aveți întrebări sau sugestii privind protecția datelor, vă puteți adresa direct
responsabilului nostru pentru protecția datelor.
2. Prelucrarea datelor la descărcarea aplicației
Facem cunoscut faptul că la descărcarea aplicației, sunt transferate date cu caracter personal
către operatorul magazinului de aplicații din care descărcați aplicația. La descărcarea unei
aplicații sunt transmise informațiile necesare către magazinul respectiv de aplicații, adică
îndeosebi numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de client pentru magazinul de
aplicații și elementele de identificare ale dispozitivului. Nu avem nicio influență asupra acestei
prelucrări de date. Responsabil în acest sens este operatorul magazinului respectiv de
aplicații. Mai multe informații puteți obține din declarația privind protecția datelor a
operatorului respectiv de magazin de aplicații.

3. Prelucrarea datelor la utilizarea aplicației mobile
Aplicația mobilă este descărcată pe terminalul dumneavoastră mobil și poate fi utilizată fără
acces la internet.
În cazul unor aplicații, pentru a putea utiliza anumite funcții ale aplicației, trebuie să acordați
aplicației drepturile de a accesa funcțiile corespunzătoare ale terminalului dumneavoastră
mobil, de exemplu, accesul la sistemul de memorare în vederea stocării fotografiilor sau
videoclipurilor pe dispozitivul dumneavoastră mobil, dacă aplicația dispune de această
posibilitate. În măsura în care o aplicație permite stocarea datelor, acest lucru are loc exclusiv
la nivel local.
La utilizarea aplicațiilor oferite de noi nu sunt colectate niciun fel de date cu caracter personal.

4. Drepturile dumneavoastră
(1) Aveți următoarele drepturi față de noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter
personal:
 – dreptul la acces,
 – dreptul la rectificare sau ștergere,
 – dreptul la restricționarea prelucrării,
 – dreptul la opoziție față de prelucrare,
 – dreptul la portabilitatea datelor.
(2) În plus, aveți dreptul să adresați o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției
datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul
societății noastre.

