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1. Datele de înregistrare
Când vă înscrieți la Serviciul Fon, este posibil să culegem informațiile pe care vi le
solicităm, precum numele de utilizator, parola, adresa de e-mail, data nașterii, sexul,
codul poștal sau țara. De asemenea, este posibil să culegem informații pe care le
adăugați în mod voluntar la profilul dvs., precum numărul de telefon mobil sau
furnizorul de servicii mobile.
2. Stocarea datelor dvs.
Fon Wireless Ltd. este operatorul Datelor pe care le furnizați și respectă în totalitate
legislația actuală privind protecția datelor de natură personală și angajamentele de
confidențialitate caracteristice activității pe care o desfășoară. În plus, Fon respectă
prevederile legii UK Protection Act 1998, reglementărilor complementare și ale altor
legi privitoare la protecția datelor.
Toate datele dvs. personale primite și stocate de Fon vor fi păstrate într-un fișier
denumit „Clients File” (Fișierul clienților). Fișierul este înregistrat la „Information
Commissioner's Office” cu numărul de înregistrare Z9433580. O companie
înregistrată conform legislației din Anglia și al cărei sediu se află la adresa 25
Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom și înregistrată la „Registrar of
Companies for England and Wales” cu numărul 5661131 deține în exclusivitate
responsabilitatea pentru acest fișier. Datele incluse în fișier sunt adecvate,
corespunzătoare și nu depășesc aria, scopul și obiectivele serviciilor furnizate de Fon.
3. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor culese de Fon
Scopul acestui fișier este de a permite companiei Fon să ofere servicii mai bune
utilizatorilor și să mențină legătura cu aceștia. Fon poate utiliza datele pentru a
trimite informări comerciale precum și în alte scopuri considerate de către Fon a fi în
interesul utilizatorilor, așa cum se explică în acest document.
Este posibil să transmitem altor entități sau să utilizăm informațiile pe care le
culegem, inclusiv datele dvs. personale, cu scopul menționat mai sus de:
(i)

a furniza, personaliza și îmbunătăți experiența dvs. de utilizare a Serviciului
Fon, a asigura funcționarea tehnică a Serviciului și a produselor și serviciilor
puse la dispoziție prin Serviciul Fon, a crea noi produse și servicii și a analiza
utilizarea Serviciului Fin de către dvs.;

(ii)

Sunteți de acord cu și acceptați faptul că datele pe care le furnizați pot fi
transmise de către Fon:
i. altor companii din Grupul Fon, filialelor și afiliaților săi;
ii. Partenerului Fon din țara în care se află punctul Fon Spot ce
oferă accesul la internet prin Fon, pentru asigurarea acestui
serviciu; Partenerii Fon vor fi publicați pe site-ul web Fon.

(iii)

a răspunde proceselor juridice (de ex., o hotărâre judecătorească sau o
solicitare din partea autorităților), dacă considerăm că acest lucru este
necesar; pentru a respecta prevederile legilor în vigoare; pentru a proteja
siguranța unei persoane și pentru a soluționa problemele legate de fraudă,
securitate sau de natură tehnică.

Prelucrarea datelor personale și utilizarea acestora în scopul comunicatelor
comerciale respectă legislația în vigoare.
4. Datele privind plata
Când cumpărați un abonament Fon Pass sau efectuați alte achiziții prin Serviciul Fon,
informațiile despre cardul dvs. de credit, SMS sau PayPal, precum și alte informații
financiare, sunt culese și stocate de către entitățile terță parte care procesează plățile,
iar noi putem prelua câteva informații limitate, precum codul poștal sau detalii
privind istoricul tranzacțiilor dvs. legate de Serviciul Fon. Aceste terțe părți ne oferă,
în general, câteva informații limitate legate de persoana dvs. și tipul dvs. de card, data
expirării și ultimele patru cifre. Utilizarea datelor dvs. de către furnizorul serviciului
nostru de facturare este supusă politicilor de confidențialitate ale acestuia.
5. Informațiile privind situarea punctelor Fon Spot vor fi publicate
Atâta timp cât acest Acord este în vigoare, Fon va publica informații legate de
amplasarea punctelor Fon Spot și adresa tuturor punctelor Fon Spot. Acestea sunt
indispensabile pentru ca ceilalți utilizatori Fon să poată accesa Rețeaua Fon.
Acceptați și sunteți de acord cu faptul că Fon trebuie să facă publică adresa punctului
dvs. de acces pentru ca alți utilizatori Fon să îl poată găsi. Ne veți putea contacta prin
intermediul serviciului nostru de asistență pentru clienți dacă doriți să modificați
adresa pentru a o face mai generală – de ex., prin eliminarea numărului de apartament
din adresă sau prin furnizarea unui interval pentru numărul străzii (str. Eroilor 8 - 14)
în locul unui număr exact, ascunzând astfel datele de geolocalizare exactă.
Aceste adrese generale vor fi vizibile în formulare precum hărțile și listele Fon cu
puncte de acces din apropiere. Nu vom asocia în mod public numele dvs. cu adresa și
punctul de acces și nu vom divulga numele și adresa dvs. exactă niciunei terțe părți.
Nu putem garanta că o terță parte nu va putea să deducă adresa dvs. exactă.
6. Securitatea și accesul la punctele Fon Spot din întreaga lume

Ținând cont de natura globală a Internetului, vă exprimați acordul să respectați toate
reglementările locale privind comportamentul online și conținutul acceptabil.
Punctele Fon Spot din diferite țări pot fi supuse unor legi locale diferite și ni se poate
cere să stocăm anumite date pentru a respecta acele legi.
Vă exprimați în mod direct acordul cu toate legile în vigoare privind transmisia de
date tehnice exportate din spațiul dvs. național de origine, din țara în care locuiți sau
orice alt spațiu național în care vă aflați atunci când utilizați serviciul. Aceste state
terțe și legislația aplicabilă ar putea să nu asigure un nivel de protecție adecvat.
Accesul, datele și informațiile referitoare la accesul prin fiecare punct Fon Spot sunt
supuse legislației țării în care se află punctul Fon Spot.
Fon a adoptat măsurile tehnice necesare pentru menținerea nivelului de securitate
necesar, în concordanță cu natura datelor personale procesate și circumstanțele
acestei procesări, cu scopul de a evita (în măsura posibilului și folosind cele mai noi
tehnologii) modificarea, pierderea, procesarea sau accesarea neautorizată a acestora.
7. Accesarea site-urilor web ale unor terțe părți
Politica Fon privind confidențialitatea nu se aplică niciunei alte companii și niciunui
site web sau serviciu al unei alte companii, chiar dacă le accesați prin intermediul unui
punct Fon Spot.
Dacă divulgați datele dvs. personale altor companii, acestea vor fi prelucrate în
conformitate cu practicile de confidențialitate ale companiilor respective.
Luați la cunoștință faptul că prin utilizarea oricărui Serviciu Fon sunteți de acord să
utilizați serviciile pe propria răspundere și că Fon nu își asumă nicio răspundere
față de dvs. sau orice altă persoană pentru niciun fel de servicii ale unor terțe
părți în ce privește conținutul, serviciile sau produsele ce pot fi considerate
jignitoare, obscene, sau inacceptabile, fie că acest conținut este prezentat sau nu întrun limbaj explicit și că rezultatele oricărei căutări sau introducerea directă a unei
adrese URL pot genera în mod automat și neintenționat linkuri sau referiri la
materiale inacceptabile.
Luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că Fon nu își asumă răspunderea de a
examina sau evalua conținutul, corectitudinea, integritatea, caracterul oportun,
validitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, caracterul decent, calitatea
sau orice alt aspect al Materialelor sau site-urilor web ale acestor terțe părți.
În plus, Serviciile terță parte sau Materialele terță parte ce pot fi accesate ca urmare a
afișării acestora sau a includerii unor linkuri către acestea în cadrul Aplicației
Software nu sunt disponibile în toate limbile sau în toate țările. Fon nu susține că
astfel de servicii și materiale sunt adecvate sau disponibile pentru nicio zonă în mod
special.

În măsura în care alegeți să accesați astfel de Servicii sau Materiale, faceți acest lucru
din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor
aplicabile, inclusiv, dar nu exclusiv, a legilor locale aplicabile.
Fon, împreună cu licențiatorii și Partenerii săi, își rezervă dreptul de a modifica,
suspenda, elimina sau dezactiva accesul la oricare din Serviciile Fon în orice moment
și fără o notificare prealabilă.
Fon nu își asumă răspunderea în niciun fel de circumstanțe pentru eliminarea sau
dezactivarea accesului la oricare dintre aceste servicii.
Această clauză va rămâne în vigoare și după încetarea prezentului Acord.
8. Drepturi privind datele personale
Vă puteți exercita dreptul de a accesa, modifica, șterge sau contesta datele pe care leați furnizat. Dacă doriți să ne anunțați în această privință, vă rugăm să ne trimiteți
cererea în scris prin e-mail, la adresa privacy@Fon.com. Nu uitați să menționați clar
dreptul pe care doriți să-l exercitați.
Scopul Fon este de a proteja cât mai bine dreptul dvs. la confidențialitate. Dacă aveți
sugestii pentru îmbunătățirea acestei Politici, vă rugăm să ne contactați la adresa
privacy@Fon.com.

