Politica de Confidențialitate:
Bine ați venit pe site-ul web Hint („Site-ul”) al Hint Connection SRL, („Hint Connection SRL”,
„noi”, „noi” și / sau „noastre”). Această politică de confidențialitate stabilește politica Hint
Connection SRL în ceea ce privește informațiile, inclusiv datele de identificare personală („Date
personale”) și alte informații care sunt colectate de la utilizatorii aplicației mobile Hint („Hint”) și
vizitatorii site-ului Web Hint corespunzător, aflat la www.hint-app.ro.

Informații pe care le colectăm:
Când interacționați cu noi prin intermediul aplicației Hint, putem colecta date personale și alte
informații de la dvs., după cum este descris mai jos:
Informații colectate automat: Când utilizați Hint, colectăm automat informații despre dispozitivul
dvs. mobil sau computer și despre activitățile dvs. Astfel de informații includ următoarele:
numărul unic de identificare al dispozitivului dvs. mobil, locația geografică a dispozitivului dvs.
mobil în timp ce aplicația este activă și inactivă, adresa IP a computerului dvs., informațiile
tehnice despre dispozitivul dvs. mobil sau computer (cum ar fi tipul dispozitivului), preferințele și
setările dispozitivului dvs. (cum ar fi preferințele de confidențialitate și fusul orar), timpul pe care
îl utilizați Hint și caracteristicile pe care le utilizați și starea activă sau inactivă a Hint.
Informații voluntare: în timpul procesului de înscriere pentru Hint, vă vom solicita să vă conectați
prin contul dvs. Facebook. Procedând astfel, ne autorizați să accesăm anumite informații
despre contul Facebook. Permițându-ne să accesăm contul dvs. Facebook, înțelegeți că vom
obține fotografia de profil Facebook, numele, adresa de e-mail Facebook, lista de prieteni și
dacă sunteți interesat de bărbați și / sau femei. De asemenea, puteți (dar nu vi se cere) să
furnizați informații personale (cum ar fi adresa dvs. de e-mail personală, culoarea părului sau
sexul). Orice imagini sau informații suplimentare pe care le furnizați (cum ar fi îmbrăcămintea pe
care o purtați) pot fi afișate public. Dacă discutați cu alți utilizatori ai Sugestiei, ne furnizați
conținutul chat-urilor dvs. și, dacă ne contactați cu un serviciu pentru clienți sau altă solicitare,
ne furnizați conținutul acelei comunicări. Nu vom afișa numele dvs. de familie sau adresa de
e-mail altor utilizatori de Hint.
Furnizându-ne în mod voluntar date cu caracter personal, sunteți de acord cu utilizarea noastră
în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate. Dacă furnizați date cu caracter personal
către Hint, confirmați și sunteți de acord că aceste date cu caracter personal pot fi transferate
din locația dvs. curentă către birourile și serverele Hint Connection SRL și părțile terțe autorizate
menționate aici.

Alte informații:
Date non-identificabile: atunci când interacționați cu Hint prin intermediul aplicației sau site-ului
mobil, primim și stocăm anumite informații personale care nu pot fi identificate. Astfel de
informații, care sunt colectate pasiv folosind diverse tehnologii, nu pot fi utilizate în prezent
pentru a vă identifica în mod specific. Hint Connection SRL poate stoca aceste informații în sine
sau aceste informații pot fi incluse în bazele de date deținute și întreținute de afiliații, agenții sau
furnizorii de servicii Hint Connection SRL. Putem folosi aceste informații și le putem pune în
comun cu alte informații pentru a urmări, de exemplu, numărul total de utilizatori / vizitatori pe
aplicația / site-ul nostru mobil.
Date personale agregate: într-un efort continuu de a înțelege și a deservi mai bine utilizatorii
Hint, Hint Connection SRL efectuează adesea cercetări privind datele demografice ale clienților,
interesele și comportamentul pe baza datelor cu caracter personal și a altor informații furnizate
nouă. Această cercetare poate fi compilată și analizată pe o bază agregată, iar Hint Connection
SRL poate partaja aceste date agregate cu afiliații, agenții, partenerii de afaceri și alte părți
terțe. Aceste informații agregate nu vă identifică personal. Hint Connection SRL poate, de
asemenea, să dezvăluie statistici agregate ale utilizatorilor pentru a descrie serviciile noastre
partenerilor de afaceri actuali și potențiali și altor terțe părți în alte scopuri legale.

Utilizarea datelor dvs. personale și a altor informații:
Hint Connection SRL folosește datele personale pe care le furnizați într-un mod care este în
concordanță cu această politică de confidențialitate. Dacă furnizați date personale dintr-un
anumit motiv, putem utiliza datele personale în legătură cu motivul pentru care au fost furnizate.
Dacă ne contactați prin e-mail, vom folosi datele personale pe care ni le furnizați pentru a
răspunde la întrebarea dvs. sau pentru a vă rezolva problema. De asemenea, dacă furnizați
date personale pentru a obține acces la Hint, vom utiliza datele dvs. personale pentru a vă oferi
acces la astfel de servicii, pentru a vă furniza notificări și pentru a monitoriza utilizarea de către
dvs. a acestor servicii. Hint Connection SRL și filialele și filialele sale („Companiile conexe Hint
Connection SRL”) pot utiliza, de asemenea, datele dvs. personale și alte informații personale
care nu pot fi identificate colectate prin intermediul site-ului pentru a ne ajuta să îmbunătățim
conținutul și funcționalitatea Hint, pentru a îmbunătăți să înțelegem utilizatorii noștri și să
îmbunătățim aplicația Hint. Hint Connection SRL și a sa affiliații și partenerii pot utiliza aceste
informații pentru a vă contacta în viitor pentru a vă informa despre serviciile pe care credem că
le vor interesa, cum ar fi actualizările viitoare Hint sau Partner. Dacă facem acest lucru, fiecare
comunicare pe care vi-o trimitem va conține instrucțiuni care vă permit să „renunțați” la primirea
de comunicări viitoare. În plus, dacă în orice moment doriți să nu primiți nicio comunicare
viitoare sau doriți ca numele dvs. să fie șters din listele noastre de discuții, vă rugăm să ne
contactați conform indicațiilor de mai jos.
Dacă Hint Connection SRL intenționează să utilizeze orice date cu caracter personal în orice
mod care nu este în concordanță cu prezenta politică de confidențialitate, veți fi informat cu

privire la o astfel de utilizare anticipată înainte sau în momentul la care sunt colectate datele cu
caracter personal.

Divulgarea datelor dvs. personale și a altor informații:
Hint Connection SRL poate partaja datele dvs. personale cu anumite terțe părți fără o notificare
ulterioară, așa cum se arată mai jos (și după cum s-a menționat anterior mai sus):
Transferuri de afaceri: pe măsură ce ne dezvoltăm afacerea, am putea vinde sau cumpăra
companii sau active. În caz de vânzare corporativă, fuziune, reorganizare, dizolvare sau
eveniment similar, Datele cu caracter personal pot face parte din activele transferate.
Companii conexe: Putem, de asemenea, să partajăm datele dvs. personale cu companiile
noastre conexe, în scopuri conforme cu această politică de confidențialitate.
Agenți, consultanți și terțe părți conexe: Hint Connection SRL, la fel ca multe companii, uneori
angajează alte companii pentru a îndeplini anumite funcții legate de afaceri. Exemple de astfel
de funcții includ informații de corespondență, menținerea bazelor de date etc. Atunci când
angajăm o altă parte pentru a îndeplini o funcție de această natură, le oferim doar informațiile
de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcția specifică.
Cerințe legale: Hint Connection SRL poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal în cazul în
care acest lucru este impus de lege sau cu bună credință că o astfel de acțiune este necesară
pentru (i) respectarea unei obligații legale, (ii) protejarea și apărarea drepturilor sau proprietății
al Hint Connection SRL, (iii) acționează în circumstanțe urgente pentru a proteja siguranța
personală a utilizatorilor Hint sau a publicului sau (iv) a proteja împotriva răspunderii legale.
Ceea ce nu împărtășim: Hint Connection SRL nu va furniza terților numele, adresa, adresa de
e-mail sau numărul dvs. de telefon.

Excluderi:
Această politică de confidențialitate nu se aplică niciunei date personale colectate de Hint
Connection SRL decât datele personale colectate prin intermediul aplicației / site-ului Hint.
Această politică de confidențialitate nu se aplică informațiilor nesolicitate pe care le furnizați
către Hint Connection SRL prin intermediul aplicației / site-ului sau prin orice alte mijloace.
Aceasta include, dar nu se limitează la, informații postate în orice zone publice ale aplicației /
site-ului, cum ar fi panouri de anunțuri (colectiv, „Zone publice”), orice idei pentru produse noi
sau modificări ale produselor existente și alte trimiteri nesolicitate ( colectiv, „Informații
nesolicitate”). Toate informațiile nesolicitate vor fi considerate neconfidențiale, iar Hint
Connection SRL va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie și să distribuie aceste
informații nesolicitate altora, fără limitare sau atribuire.

Minori:
Hint Connection SRL nu colectează cu bună știință Date personale de la copii cu vârsta sub 14
ani. Dacă aveți sub 14 ani, vă rugăm să nu trimiteți niciun fel de date personale prin intermediul
aplicației sau al site-ului. Îi încurajăm pe părinți și tutorii legali să monitorizeze utilizarea
internetului / datelor copiilor lor și să contribuie la aplicarea politicii noastre de confidențialitate,
instruindu-i pe copiii lor să nu furnizeze niciodată date personale în aplicația sau site-ul nostru
fără permisiunea lor. Dacă aveți motive să credeți că un copil cu vârsta sub 14 ani a furnizat
date personale către Hint Connection SRL prin intermediul aplicației sau site-ului, vă rugăm să
ne contactați și vom încerca să ștergem aceste informații din bazele noastre de date.

Rețele sociale:
Prin intermediul site-ului, puteți alege să accesați anumite site-uri și servicii de social media care
sunt deținute și / sau controlate de terți (inclusiv, fără limitare, Facebook, Instagram, Twitter, Tik
Tok și Youtube) (astfel de site-uri și servicii, în mod colectiv, „Social Media Servicii"). Când
alegeți să accesați și să utilizați serviciile de socializare, veți distribui informațiile dvs. (care vor
include informații personale dacă alegeți să partajați aceste informații) cu acele servicii de
socializare. Ca și în cazul altor site-uri terțe, informațiile pe care le partajați cu serviciile de
socializare vor fi guvernate de politicile de confidențialitate și de condițiile de furnizare ale
furnizorilor unor astfel de servicii de socializare și nu de politicile și procedurile pe care le
descriem aici. De asemenea, este posibil să vă puteți modifica setările de confidențialitate cu
aceste servicii de social media, de exemplu, pentru a controla ce informații dezvăluie serviciile
de socializare către alte entități, inclusiv Hint Connection SRL ..

Securitate:
Hint Connection SRL ia măsuri rezonabile pentru a proteja datele personale furnizate prin
aplicație / n / site din cauza pierderii, utilizării greșite și accesului, dezvăluirii, modificării sau
distrugerii neautorizate. Cu toate acestea, nicio transmisie prin Internet sau e-mail nu este
vreodată complet sigură sau fără erori. Prin urmare, ar trebui să aveți grijă deosebită în a decide
ce informații ne trimiteți prin e-mail. Rețineți acest lucru atunci când dezvăluiți orice date
personale către Hint Connection SRL prin Internet.

Alți termeni și condiții:
Accesul și utilizarea acestui site și aplicație sunt supuse Termenilor și condițiilor.

Modificări aduse politicii de confidențialitate a Hint Connection
SRL:
Sugestie și afacerea noastră se poate schimba din când în când. Ca urmare, uneori poate fi
necesar ca Hint Connection SRL să facă modificări la această politică de confidențialitate. Ne

rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica această politică de confidențialitate în orice
moment și din când în când fără notificare prealabilă. Vă rugăm să revizuiți periodic această
politică și mai ales înainte de a furniza date personale. Această politică de confidențialitate a
fost actualizată ultima dată la data indicată mai sus. Utilizarea continuă de Hint după modificări
sau revizuiri la această politică de confidențialitate va indica acordul dvs. cu termenii acestei
politici de confidențialitate revizuite.

Contactați Hint Connection SRL:
Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate a Hint
Connection SRL sau la practicile de informații ale aplicației sau site-ului Hint.
Ne puteți contacta după cum urmează:
office@hint-app.ro

