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CONDIȚII DE UTILIZARE A APLICAȚIEI BiP

Aceste condiții de utilizare (denumite în continuare „Condiții de utilizare”) conțin condiții de
utilizare a Aplicației BiP (denumite în continuare „Serviciu” sau „Aplicație”).
Înainte de a începe să utilizați Aplicația, citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare.
Despre noi
Această Aplicație este acordată de compania „Compania „Lifecell Ventures Cooperatief U.A.”
care face parte din grupul de companii „Turkcell İletișim Hizmetleri A.Ș.” (denumit în
continuare „Turkcell”) (denumită în continuare „Lifecell”, „noi”, „pe noi”, „al(a/ai/ale)
nostru (noastră/noștri/noastre)”). Compania „Lifecell” este înregistrată în Țările de Jos cu
numărul 34298299, sediul ei social este situat pe adresa Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA,
Amsterdam, Olanda, codul TVA este 819243905B01.
Aplicația
Puteți utiliza Aplicația noastră în scopuri de comunicare; aceasta oferă posibilitatea de a trimite
imagini, mesaje textuale, a efectua apeluri vocale și video și alt Conținut al Utilizatorului prin
rețeaua Internet. Atragem atenția asupra faptului că această aplicație nu înlocuiește serviciile
Dvs. de telefonie obișnuite și nu poate fi utilizată pentru a contacta serviciile de apel de urgență.
Unele țări, operatori sau furnizori locali de conectivitate pot bloca utilizarea Aplicației, a
serviciilor sau a părților acesteia.
Funcții suplimentare:
Această Aplicație este disponibilă pentru toți utilizatorii, indiferent de operatorul de rețea. Cu
toate acestea, abonații unor parteneri de afaceri ai noștri pot utiliza de funcții suplimentare care
sunt prezentate mai jos:
Abonați Turkcell
Abonațtii Turkcell pot beneficia de funcționalități suplimentare. Aceste funcționalități
suplimentare pot include următoarele:
• Descărcarea aplicației făcând clic pe link-ul primit, introducând BIP și trimițând-l ca un SMS
gratuit la 2222.

• Sunt capabil să efectueze apeluri de ieșire către numere de telefon fix sau mobil (cum ar fi
BiP Out Calls). Rețineți că acestea pot fi supuse unor taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea
incorectă, serviciile de apeluri de ieșire pot fi terminate la anumite intervale și abonații pot fi
nevoiti să inițieze apelul din nou.
Cele de mai sus reprezintă o ilustrare a unor servicii suplimentare pe care utilizatorii Turkcell
le pot utiliza prin intermediul aplicației, iar Lifecell nu se angajează să ofere utilizatorilor
niciunul dintre serviciile de mai sus, indiferent dacă aceștea sunt sau nu abonați Turkcell.
Abonații altor parteneri de afaceri Lifecell *
Abonații pot beneficia de funcționalități suplimentare. Aceste caracteristici suplimentare pot
include următoarele:


Posibilitatea să efectueze apeluri de ieșire către numere de telefon fix sau mobil (cum ar
fi BiP OutCalls). Rețineți că acestea pot fi supuse unor taxe suplimentare. Pentru a evita
utilizarea incorectă, serviciile de apeluri de ieșire pot fi terminate la anumite interv ale și
abonații pot fi nevoiți să reinițieze apelul.

Funcționalitățile de mai sus sunt o ilistrare a posibilelor servicii de care pot beneficia utilizatorii
prin intermediuș Aplicației și Lifecell nu se nagajează să ofere niciunul din serviciile descrise
mai sus, indiferent dacă sunt abonați sau nu.
 Superonline și Moldcell
Datele Dvs. cu caracter personal
Atunci când utilizați Aplicația și/sau ne contactați prin intermediul Aplicației sau al site-urilor
web, puteți să ne acordați anumite date cu caracter personal. Noi prelucrăm datele Dvs. cu caracter
personal în conformitate cu politica internă de protecție a datelor a companiei „Lifecell” („Politica
de protecție a datelor”).
Contul și parola Dvs.
Dacă creați un cont în Aplicație, trebuie să păstrați confidențialitatea datelor Dvs. de logare. Nu
dezvăluiți aceste date unei părți terțe.
Compania „Lifecell” are dreptul să dezactiveze orice cont în orice moment, dacă în opinia noastră
rezonabilă nu ați respectat niciuna dintre prevederile acestor Condiții de Utilizare.
Vă rugăm să ne anunțați fără întârziere la adresa INFO-BIPSUPPORT@bip.ai dacă considerați
sau aveți suspiciuni că o altă persoană în afară de Dvs. cunoaște datele Dvs. de logare.

Conținutul Utilizatorului
Dvs. confirmați că materialele video, imaginile (inclusiv literele majuscule și autocolantele),
sunetele, textul, informațiile sau programele pe care le creați sau le partajați (denumire în
continuare „Conținutul Utilizatorului”) în timpul utilizării Aplicației vor corespunde Regulilor
de utilizare acceptabilă (conform descrierii de mai jos).
În cazul în care Conținutul utilizatorului este disponibil pe un suport accesibil tuturor utilizatorilor
Aplicației, ne acordați permisiunea nelimitată de a utiliza Conținutul utilizatorului menționat mai
sus și permiteți părților terțe să procedeze la fel în aceleași condiții. În termeni legali, ne acordați
un drept valabil în toată lumea, neexclusiv, fără redevențe și perpetuu de utilizare, copiere,
reproducere, distribuire, adaptare, reformatare, modificare, publicare, traducere, sub-licențiere a
Conținutului utilizatorului oriunde și în orice formă în scopurile operării acestei Aplicații și afacerii
aferente.
Dreptul nostru de a utiliza Conținutul utilizatorului nu afectează în niciun fel drepturile Dvs.
privind protecția datelor cu caracter personal. Compania „Lifecell” utilizează datele Dvs. cu
caracter personal în conformitate cu prevederile Politicii privind protecția datelor.
Compania „Lifecell” nu verifică sau moderează niciun Conținut al utilizatorului folosit prin
intermediul Aplicației. În măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și
practic, la discreția noastră deplină putem să verificăm, să moderăm, să respingem sau să ștergem
mai târziu orice Conținut al utilizatorului dacă considerăm că acesta nu corespunde Regulilor de
utilizare acceptabilă.
Compania „Lifecell” nu garantează accesul parțial sau integral sau stocarea Conținutului
utilizatorului în momentul în care Dvs. în expediați, recepționați sau folosiți în alt mod.
Reguli de utilizare acceptabilă
În afară de celelalte cerințe incluse în aceste Condiții de utilizare, această secțiune descrie regulile
specifice pe care trebuie să le respectați în timp ce utilizați Aplicația sau orice altă funcție
interactivă a Aplicației (denumite în continuare „Reguli de utilizare acceptabilă”).
Dvs. puteți utiliza Aplicația noastră, imaginile, mesajele textuale, apelurile vocale sau video și alt
Conținut al utilizatorului prin Internet pentru a comunica.
Când utilizați Aplicația, nu trebuie: (a) să înșelați, dezactivați sau interveniți în orice funcții de
securitate a Aplicației sau funcții care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea
conținutului accesibil prin intermediul Aplicației; (b) să comunicați orice informații false cu privire
la datele contului; (c) să acționați sub identitatea unei alte persoane fizice fără permisiunea
persoanei în cauză sau să Vă prezentați în mod eronat că acționați în numele unei persoane fizice
sau juridice; (d) să utilizați Aplicația în ciuda faptului că compania „Lifecell” a V-a suspendat sau
V-a interzis să o utilizați; (e) să trimiteți mesaje de tipul junk, spam sau repetitive; (f) să Vă
implicați în orice acțiuni ilegale; (g) să modificați, să Vă implicați, să interceptați, să perturbați sau
să compromiteți Aplicația; (h) să utilizați în mod greșit Aplicația introducând în mod conștient
viruși, troieni, viermi, bombe logice, instrumente de automatizare a scripturilor sau alt material

similar sau efectuând orice altă acțiune care ar cauza un prejudiciu Aplicației, oricărui echipament
al Utilizatorului Aplicației sau care produce un impact negativ asupra experienței oricărui utilizator
al Aplicației de utilizare a Aplicației; (i) să colectați orice alte date din Aplicație contrar acestor
Condiții de utilizare; (j) să prezentați sau să contribuiți cu orice conținut care este abuziv,
amenințător, obscen, neadevărat, șocant, calomnios sau ofensator; (k) să abuzați, prejudiciați sau
intimidați un alt utilizator al Aplicației, un membru al personalului nostru sau o altă persoană; (l)
să utilizați, partajați sau asigurați utilizarea oricărui Conținut al utilizatorului fără permisiunea
proprietarului conținutului sau să încălcați în alt mod drepturile de autor, la marca comercială sau
alte drepturi similare ale unor părți terțe; sau (m) să utilizați Aplicația astfel încât să nu mai poată
fi considerată ca fiind normală, necorespunzătoare scopului utilizării individuale a Aplicației.
Nerespectarea acestor Reguli de utilizare acceptabilă constituie o încălcare gravă a Condițiilor de
utilizare și poate duce la efectuarea uneia sau a tuturor următoarelor acțiuni: (a) retragerea
imediată, temporară sau permanentă a dreptului de utilizare a Aplicației; (b) emiterea unui
avertisment; (c) eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricărui Conținut al
utilizatorului; (d) acționarea în justiție, inclusiv inițierea procesului de judecată pentru rambursarea
tuturor costurilor (inclusiv, printre altele, cheltuielile administrative și legale rezonabile) care
rezultă din încălcare; și/sau (e) divulgarea informațiilor referitoare la încălcarea menționată mai
sus către autoritățile competente de aplicare a legii, pe care în mod rezonabil le putem considera
ca fiind necesare.
Sancțiunile prezentate mai sus nu sunt limitate și compania „Lifecell” poate efectua orice altă
acțiune pe care o consideră în mod rezonabil corespunzătoare în cazul unei încălcări.
Politica cu privire la notificare și eliminare
Dacă considerați că conținutul disponibil prin intermediul Aplicației încalcă drepturile Dvs. sau
orice drepturi ale unei părți terțe pe care o reprezentați sau în alt mod Regulile de utilizare
acceptabile, Vă rugăm să ne informați imediat prin e-mail la adresa INFO-BIPSUPPORT@bip.ai.
Contactându-ne în acest scop, Vă rugăm să ne oferiți următoarele informații în notificarea adresată
nouă: (a) numele și datele Dvs. de contact, și (b) o declarație prin care explicați dacă considerați
că conținutul în legătură cu care ne contactați: (i) încalcă drepturile Dvs.; (ii) drepturile unei
persoane terțe pe care o reprezentați; sau (iii) considerați că conținutul încalcă Regulile de utilizare
acceptabilă în alt mod.
Compania „Lifecell” va lua măsurile pe care le consideră corespunzătoare, în dependență de tipul
conținutului pe care îl comunicați. În cazul în care compania „Lifecell” consideră că conținutul
comunicat nu încalcă nici un drept al unei persoane sau Regulile de utilizare acceptabilă, compania
poate să nu întreprindă nici o acțiune. Compania „Lifecell” nu este obligată să discute sau să Vă
informeze despre acțiunea sau acțiunile alese după notificarea Dvs.
Dreptul de utilizare limitat
Suntem proprietarul sau deținătorul dreptului de utilizare a tuturor drepturilor de proprietate
intelectuală asupra Aplicației și materialului publicat în aceasta. Drepturile menționate mai sus
sunt protejate de legislația și tratatele cu privire la dreptul de autor în toată lumea. Toate aceste

drepturi sunt rezervate. Compania „Lifecell” Vă permite să accesați și să folosiți Aplicația doar în
scopuri cu caracter personal. Utilizarea Aplicației sau a conținutului Aplicației în orice alt scop
este interzisă. Această interdicție include, printre altele:






utilizarea comercială a Aplicației, a serviciului sau a conținutului Aplicației (inclusiv
telemarketingul sau alte utilizări cu scop lucrativ);
utilizarea Aplicației pentru a efectua apeluri unice sau multiple, automate (de exemplu, prin
scripturi) sau apeluri manuale pentru orice tip de publicitate, marketing sau managementul
relațiilor cu clienții (cu excepția comunicărilor personale, ale căror conținut este legat de
afaceri);
reproducerea denumirilor, logourilor, mărcilor comerciale sau a oricărui alt conținut
disponibil în Aplicație ce aparțin companiei compania „Lifecell” și/sau „Turkcell”; și
descărcarea sau copierea oricărui conținut al Aplicației pentru Dvs. sau pentru o parte terță.

Renunțarea și răspunderea
Accesul la Aplicație este permis temporar, iar compania „Lifecell” își rezervă dreptul de a limita
sau a sista accesul la Aplicație în orice moment fără nici o notificare. Compania „Lifecell” nu
poartă răspundere pentru indisponibilitatea Aplicației în orice moment sau perioadă de timp.
Compania „Lifecell” a avut grijă de pregătirea Aplicației și a conținutului acesteia. Dacă aflăm
despre careva inexactități în conținutul Aplicației, compania „Lifecell” va depune toate eforturile
pentru a le elimina cât mai curând posibil. Compania „Lifecell” exclude orice răspundere a sa în
măsura permisă de legislația aplicabilă.
Deși compania „Lifecell” depune eforturi rezonabile pentru a se asigura de faptul că toate
informațiile prezentate în Aplicație sunt corecte, informațiile despre Aplicație sunt prezentate fără
orice garanții sau condiții și Aplicația este pusă la dispoziția utilizatorilor săi „ASTFEL CUM
ESTE”. Compania „Lifecell” declară că nu este responsabilă pentru nimic ce decurge din
încrederea în conținutul Aplicației.
În orice caz, compania „Lifecell” nu-și asumă nicio responsabilitate legată de Conținutul
utilizatorului și declară că utilizatorii folosesc aceste conținuturi în întregime pe propriul lor risc.
Compania „Lifecell” exclude orice răspundere impusă de lege, dreptul cutumiar sau echitate, în
măsura permisă de legislația aplicabilă.
Deoarece această Aplicație este oferită gratuit, Lifecell nu poate fi în niciun fel răspunzătoare
pentru nici o pierdere sau prejudiciu (direct sau indirect), încălcarea contractului, încălcarea
statutului sau altfel (chiar dacă este previzibil) în legătură cu orice mod de utilizare a Aplicației
sau informațiilor prezentate în aceasta.
Dacă utilizați Aplicația în calitate de consumator, nimic din aceste Condiții de utilizare sau alte
condiții suplimentare nu limitează drepturile legale ale unui consumator care nu pot fi modificate
prin aceste Condiții de utilizare.

Linkuri și stabilirea legăturii
Linkurile care redirecționează de pe Aplicație către site-urile web ale părților terțe sunt furnizate
doar pentru conveniența Dvs. sau în timpul comunicării cu alți utilizatori. Dacă utilizați aceste
linkuri, ieșiți din Aplicație. Compania „Lifecell” nu controlează și nu este responsabilă pentru
aceste site-uri web, conținutul lor sau accesibilitatea acestora. Compania „Lifecell” în nici un caz
nu susține sau nu reprezintă aceste site-uri web sau orice material publicat pe acestea. Accesarea
site-urilor web ale părților terțe din Aplicație se efectuează în întregime pe riscul propriu al
utilizatorilor.
Întreruperea deservirii
Compania „Lifecell” își rezervă dreptul să întrerupe deservirea sau o parte a acesteia fără motiv și
în orice moment, fără notificare prealabilă și fără obținerea consimțământului. Compania
„Lifecell” nu își asumă nici o datorie sau răspundere în ceea ce privește ștergerea sau problemele
care pot apărea în timpul stocării oricărui conținut și/sau Conținutului utilizatorului în legătură cu
serviciul sau Aplicația.
Modificări și corectări
Compania „Lifecell” este în drept să revizuiască conținutul acestor Condiții de utilizare în orice
moment efectuând corectări. Dvs. trebuie să verificați periodic această secțiune pentru a fi la curent
cu orice modificări pe care le efectuăm. Dacă modificările efectuate în Condițiile noastre de
utilizare sunt semnificative, putem să Vă expediem o notificare mai proeminentă (inclusiv, cu
privire la o anumite funcționalități sau modificări, notificări prin poșta electronică sau notificări
prin Aplicație).
Separabilitatea condițiilor
Dacă vreuna dintre aceste Condiții de utilizare este considerată nevalabilă, celelalte condiții rămân
în continuare valabile în cea mai mare măsură permisă de legislație.
Jurisdicția și legislația aplicabilă
În dependență de locul aflării domiciliului utilizatorilor, instanțele de judecată de la Amsterdam
vor avea jurisdicție asupra oricărei reclamații care decurge din utilizarea Aplicației sau este legată
de utilizarea acesteia. Compania „Lifecell” își păstrează dreptul de a acționa în justiție utilizatorii
pentru încălcarea acestor Condiții de utilizare sau în alt caz în țara lor de reședință sau în orice altă
țară terță. În dependență de locul în care utilizatorii își au reședința obișnuită și în măsura permisă
de legislația aplicabilă, aceste Condiții de utilizare vor fi interpretate și reglementate de legislația
din Olanda. Acest fapt nu afectează niciun drept pe care îl aveți în temeiul legislației locale
obligatorii, inclusiv orice drept al Dvs. de a acționa în justiție la locul de reședință al Dvs.
Opinii
Dacă doriți să ne comunicați opinia Dvs. cu privire la Aplicație, contactați-ne prin opțiunea
feedback din secțiunea „Setări” (Settings) din Aplicație.

Politica BiP privind protecția datelor
Aplicația BiP ("Applicație") este furnizată de Lifecell Ventures Coöperatief U.A., care este o
entitate de grup a Turkcell İletișim Hizmetleri A.Ș. ("Turkcell") (denumit în continuare Lifecell,
noi, a/al/ale nostru/noastre).
Lifecell se angajează să vă protejeze și să respecte datele dvs. personale în conformitate cu
legislația privind protecția datelor, adică prevederile Directivei UE 95/46 / CE și ale Directivei UE
2002/58 / CE, precum și orice legislație națională sau / ori regulament, întrucât o astfel de legislație
poate fi modificată sau înlocuită din când în când, în special prin Regulamentul general al UE
privind protecția datelor, numit 2016/679 și datat cu 27 aprilie 2016 (denumite împreună ca
"Legislația
privind
protecția
datelor").
Această Politică de Protecție a Datelor ("Politică") stabilește modul în care colectăm, folosim și
împărtășim informații care identifică sau precizează identitatea dvs. ("Date personale"). Pentru
interpretarea termenilor nedefiniți prevăzuți în această politică, ne referim la definițiile utilizate în
termenii
de
utilizare
internă
ai
Lifecell
("Termeni
de
utilizare").
În ce mod sunt colectate datele dvs.?
Lifecell colectează datele dvs. personale de la dvs. atunci când transmiteți voluntar informații
direct către noi sau prin intermediul Aplicației. Acestea includ informații pe care le furnizați atunci
când vă înregistrați pentru a utiliza aplicația, a crea un cont, a configura un profil, a completa un
formular, a ne contacta, a achiziționa produse prin intermediul aplicației sau a răspunde la sondaje
sau promoții.
În plus, colectăm de asemenea date cu caracter personal în mod indirect de la dvs., cum ar fi
dispozitivul pe care îl conectați la aplicație, informații despre modul în care utilizați aplicația sau
despre informațiile obținute de la terțe părți, cum ar fi furnizorii noștri de servicii.
În secțiunile următoare, puteți găsi informații detaliate cu privire la datele colectate și în ce scopuri.
Ce date sunt colectate?
Vom descrie mai jos categoriile de date cu caracter personal pe care le-am colectat mai detaliat:
· Identitate și detalii de contact: date cum ar fi numărul dvs. de telefon, numele de utilizator
(pseudonimul), avatarul, operatorul GSM, adresa de e-mail și alte date similare, informațiile
privind abonamentul, parolele utilizate pentru aplicație, dacă sunt disponibile pentru verificarea
identității și pentru acces la cont.
· Datele de utilizare și preferințele: date cum ar fi rezultatele sondajului de satisfacție sau
rezultatele anchetelor similare efectuate prin intermediul aplicației, incluzând, dar fără a se limita,
la diverse date tehnice colectate prin dispozitive tehnologice de pe dispozitivele dvs., tipul de
mesaje (text, video etc) care au fost trimise fără nici o informație cu privire la conținutul său, limba

preferată, perioadele active, tipurile de servicii utilizate, obiceiurile de utilizare referitoare la
interfața aplicației, data ultimei intrări în Aplicației, erorile apărute în timpul utilizării Aplicației.
· Date despre locație: date referitoare la locațiile (aproximative) ale utilizatorilor. În funcție de
setările dispozitivului controlate de dvs., inclusiv de datele GPS, precum și de stațiile de bază din
apropiere și de hotspoturile Wi-Fi, precum și de datele de localizare și de navigare obținute de la
adresele IP.
· Datele de plată: în cazul în care efectuați achiziții în aplicație, informații despre plată, inclusiv
prețul relevant, factura, numărul facturii, suma impozitului și metoda de plată.
· Datele dispozitivului: date cum ar fi modelul dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului,
limba preferată a telefonului, informațiile privind operatorul pe care îl utilizează utilizatorii,
informațiile despre țară.
· Date de comunicare: date referitoare la tipul de comunicare (Apeluri BiP Out, apeluri / mesaje
instantanee etc.), durata, ora, tipul, părțile și contactele comunicării. Lifecell nu colectează date
referitoare
la
conținutul
comunicării
efectuate
prin
intermediul
aplicației.
· Backup Data: în cazul în care utilizatorii solicită, datele de comunicare pot fi păstrate de Lifecell.
· Datele agedei de adrese: lista de contacte, inclusiv numerele de telefon, numele de contact,
numele de familie și detaliile relevante stocate în dispozitivul utilizatorului.
· Pseudonim, imagine profil, nota de stare, numere blocate.
Pentru ce scopuri sunt procesate datele dvs.?
Datele dvs. personale sunt procesate de Lifecell în scopurile descrise mai jos:
· Informații despre identitate: acestea sunt procesate în scopul înregistrării utilizatorilor, notificării
erorilor / defecțiunilor, controlului, dezvoltării și realizării activităților operaționale, dezvoltării
afacerii, managementului portofoliului de clienți, măsurării calității serviciilor, comunicării,
evaluării intracomunitare, promovării, analiza, gestionarea plângerilor, gestionarea procesului de
analiză a clienților și transmiterea abonamentului aplicației la alte dispozitive.
· Date de utilizare și preferințe: aceste date personale sunt prelucrate în scopul dezvoltării afacerii,
marketingului direct sau indirect, publicității, profilării, supravegherii și controlului,
managementului riscului, dezvoltării proceselor post-vânzare, evaluării intracomunitare,
gestionării portofoliului, și dezvoltarea calității serviciilor, comunicarea, executarea plângerii
Drepturile dvs. privind datele dvs.
Pentru a accesa datele dvs.personale, pentru a le actualiza, corecta sau șterge sau pentru a vă folosi
dreptul de a contesta prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind datele
de contact stabilite în secțiunea "Contactați-ne" de mai jos. Pentru a vă ajuta să găsiți datele pe
care doriți să le utilizați, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații despre datele pe care doriți

să le utilizați. Lifecell poate percepe o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de
furnizare a informațiilor sau de comunicare sau de luarea acțiunii solicitate.
Utilizatorul se angajează ca datele sale personle care fac obiectul Termenilor de utilizare și ale
acestei Politici să fie complete, exacte și actualizate. Dacă este necesar, utilizatorul va actualiza
ulterior datele sale personale. În cazul în care utilizatorul nu furnizează informații actualizate,
Lifecell nu va fi răspunzător pentru eventualele daune rezultate din datele neconforme.
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
Lifecell păstrează datele cu caracter personal pe perioada necesară pentru scopul (scopurile) pentru
care au fost colectate și / sau sunt procesate ulterior. Aceasta include păstrarea datelor cu caracter
personal pe o perioadă limitată, determinată conform legislației relevante, în cazul în care orice
diferend ar putea apărea din Termenii de utilizare. Rețineți că mesajele trimise în timp ce un
utilizator este offline vor fi păstrate timp de maximum trei săptămâni și vor fi șterse după expirarea
acestei perioade.
Măsuri pentru securitatea datelor
Lifecell implementează un program de securitate a informațiilor care conține controale
administrative, tehnice și fizice care sunt concepute pentru a vă proteja în mod rezonabil datele
dvs. personale. De exemplu, acests utilizează cel puțin tehnologia de criptare standard pentru a se
asigura că tranzacțiile dvs. de plată sunt asigurate cu măsuri tehnice și organizatorice rezonabile.
Cu toate acestea, nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu
este 100% sigură și Lifecell nu poate garanta securitatea sa absolută.
Lifecell nu va divulga nici un fel de date cu caracter personal utilizatorilor vreunei terțe părți în
contradicție cu această Politică și / sau cu Legea aplicabilă Protecției Datelor. Lifecell utilizează
numai date cu caracter personal pentru prelucrarea secundară, în măsura în care această prelucrare
este compatibilă și legală. În cazul în care datele personale ale utilizatorilor sunt partajate cu
furnizorii de servicii externalizați, în conformitate cu prevederile prezentei Politici, Lifecell va lua
măsurile necesare pentru ca acești furnizori terți să furnizeze cel puțin un nivel similar de securitate
a datelor cu caracter personal.
Cu toate acestea, Lifecell nu va purta responsabilități pentru aplicații terțe către care se furnizează
un link prin intermediul Aplicației și pentru tranzacții efectuate cu alți utilizatori și / sau cu terți,
în cadrul funcției "Descoperă" a aplicației.
Modificări la această politică
Lifecell poate actualiza și modifica prevederile acestei politici în orice moment, publicându-le prin
intermediul aplicației. Actualizările și modificările aduse Politicii de către Lifecell vor intra în
vigoare de la data publicării lor în Aplicație.

Contacteaza-ne
Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această politică pot fi trimise prin e-mail la
adresa appstore@bip.ai sau în scris la adresa de mai jos:
Ofițer de confidențialitate, Departamentul Juridic
Lifecell Ventures Coöperatief U.A.

