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Introducere 

Molson Coors Beverage Company, filialele, companiile operaţionale şi afiliaţii acesteia, precum şi mărcile 
afiliate, agenţii, distribuitorii/furnizorii de servicii de încredere şi afiliaţii corporaţiei care acţionează în numele 
nostru (denumiţi în mod colectiv, „Molson Coors”, „noi”, „nouă” şi „nostru/noastră/noştri/noastre”) apreciază 
şi respectă confidenţialitatea fiecărui individ în parte. Vă punem la dispoziţie această Politică de 
confidenţialitate pentru a vă ajuta să înţelegeţi modul în care colectăm, utilizăm, transferăm, divulgăm şi 
stocăm informaţiile dvs. (aşa cum sunt definite mai jos).  

Vă încurajăm să citiţi integral Politica de confidenţialitate pentru a vă familiariza cu practicile noastre. Puteţi 
trece direct la anumite subiecte accesând titlurile de mai jos:  

 
 ACCESUL ESTE LIMITAT LA PERSOANELE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ PENTRU CONSUMUL DE 

ALCOOL 
 CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE? 
 COLECTAREA, UTILIZAREA ŞI DIVULGAREA INFORMAŢIILOR  
 TEHNOLOGII DE URMĂRIRE 
 PARTAJAREA INFORMAŢIILOR DVS./DIVULGARE FAŢĂ DE PĂRŢI TERŢE 
 SECURITATEA ŞI STOCAREA INFORMAŢIILOR 
 APLICAŢII/SITE-URI WEB DE TERŢĂ PARTE 
 ÎNTREBĂRI PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA ŞI CORECTAREA INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ 
 MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE  
 INFORMAŢII CARE SE ADRESEAZĂ REZIDENŢILOR UE 
 INFORMAŢII CARE SE ADRESEAZĂ REZIDENŢILOR DIN CALIFORNIA 
 

1) ACCESUL ESTE LIMITAT LA PERSOANELE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ PENTRU CONSUMUL DE 
ALCOOL 

SITE-URILE ŞI RECLAMELE PUBLICITARE ALE MOLSON COORS SE ADRESEAZĂ EXCLUSIV PERSOANELOR CARE 
AU ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ PENTRU CONSUMUL DE ALCOOL, PE BAZA JURISDICŢIEI ÎN CARE ACEST FEL DE 
CONŢINUT ESTE ACCESAT SAU VIZUALIZAT. VI SE VA SOLICITA SĂ VĂ CONFIRMAŢI DATA NAŞTERII ÎNAINTE 
DE A INTRA PE SAU DE A INTERACŢIONA CU UN SITE. DE ASEMENEA, SOLICITĂRILE LEGATE DE 
CONFIRMAREA VÂRSTEI POT FI ÎNTÂLNITE ŞI ÎN CUPRINSUL SITE-URILOR.  

NU COLECTĂM CU BUNĂ ŞTIINŢĂ INFORMAŢII DE LA PERSOANELE CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ 
PENTRU CONSUMUL DE ALCOOL. DACĂ NU AŢI ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ PENTRU CONSUMUL DE ALCOOL 
ÎN JURISDICŢIA DVS. ŞI AŢI INTRAT PE SITE-UL NOSTRU FURNIZÂNDU-NE O DATĂ A NAŞTERII CARE ESTE 
FALSĂ, TREBUIE SĂ PĂRĂSIŢI IMEDIAT SITE-UL.  ÎN CAZUL ÎN CARE CREDEŢI CĂ CINEVA CARE NU A ÎMPLINIT 
VÂRSTA LEGALĂ PENTRU CONSUMUL DE ALCOOL NE-A FURNIZAT INFORMAŢII ŞI A OBŢINUT ACCESUL PRIN 
ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE, CONTACTAŢI-NE IMEDIAT, ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ PUTEM ELIMINA RESPECTIVELE INFORMAŢII.  

 
2) CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE? 



 
Această Politică de confidenţialitate descrie practicile noastre în legătură cu informaţiile colectate de la 
persoanele care interacţionează cu site-urile, produsele şi serviciile noastre, inclusiv cu site-urile noastre web, 
paginile reţelelor de socializare şi site-urile promoţionale pe care le controlăm, widgeturile şi site-urile şi 
aplicaţiile pentru mobil, programele noastre de recompensare, blogurile, aplicaţiile interactive, roboţii de 
chat, e-mailurile şi mesajele text (SMS şi MMS) pe care vi le trimitem, precum şi alte funcţii interactive (fiecare 
denumită „site”, iar la nivel colectiv „site-uri”), prin anunţurile noastre publicitare online de pe site-urile web 
terţe şi prin distribuitorii/sursele de la care preluăm informaţii.  
 
Nu se aplică informaţiilor pe care le obţinem în capacitatea noastră de angajator. Pentru informaţii despre 
modul în care Molson Coors va procesa informaţiile dvs. atunci când vă depuneţi candidatura pentru a vă 
angaja în cadrul companiei noastre, consultaţi notificarea noastră separată privind prelucrarea corectă, pe 
care o puteţi găsi în momentul depunerii candidaturii. 
 
3) COLECTAREA, UTILIZAREA ŞI DIVULGAREA INFORMAŢIILOR 

Molson Coors colectează informaţiile personale referitoare la dvs. într-o varietate de moduri, în funcţie de 
felul în care interacţionaţi cu noi. Următoarea listă este o listă non-exhaustivă de activităţi comune, cu 
exemple ale tipului de informaţii pe care le colectăm de la şi despre dvs. şi ale modului în care utilizăm 
informaţiile respective (denumite în mod colectiv, „informaţii”):  

Context Tip de informaţii Scopul principal pentru colectare şi 
utilizare 

Contactaţi 
serviciul pentru 
clienţi, adresaţi 

întrebări sau 
comunicaţi cu 
noi în alt mod 

Informaţii de contact (de ex., nume, adresă de 
domiciliu sau adresă fizică, adresă de e-mail, 
număr de telefon şi număr de telefon mobil). 

Unele dintre site-urile noastre utilizează 
sisteme de conversaţie în direct sau 

automatizată, sau „roboţi de chat”, care ne 
permit să interacţionăm cu clienţii, să îi ajutăm 
să cumpere bunuri şi servicii şi să răspundem la 
o mare varietate de întrebări. Când comunicaţi 

cu robotii noştri de chat, colectăm conţinutul pe 
care ni-l trimiteţi pentru a vă putea răspunde. 
Pentru mai multe informaţii despre modul în 

care utilizăm roboţii de chat, vă rugăm să 
accesaţi Termenii şi condiţiile. 

Avem un interes legitim de a primi şi 
de a răspunde la întrebările dvs. şi 

de a acţiona conform feedback-ului 
pe care ni-l trimiteţi sau 

problemelor pe care le întâmpinaţi. 

 

Optaţi pentru a 
primi comunicări 

promoţionale 

Informaţii de contact (de ex., nume, adresă de 
domiciliu sau fizică, adresă de e-mail, număr de 

telefon şi număr de telefon mobil); 

Partajăm informaţii despre noile 
produse, evenimente şi promoţii cu 

persoanele care au optat să 
primească astfel de informaţii.  De 
asemenea, avem un interes legitim 

de a partaja informaţii despre 
produsele sau serviciile noastre. 

Comandaţi 
marfa 

Informaţii de contact (de ex., nume, adresă de 
domiciliu sau fizică, adresă de e-mail, număr de 

telefon şi număr de telefon mobil); 

Utilizăm informaţiile dvs. pentru 
executarea părţii noastre din 
contract, pentru îndeplinirea 

comenzii dvs. şi pentru procesarea 

http://www.molsoncoors.com/en/terms-and-conditions


 

Informaţii de facturare şi expediere (de ex., 
numărul cardului de credit/debit, data expirării, 

codul CVV, adresa de facturare şi de livrare şi 
informaţiile de contact). 

tranzacţiilor/plăţilor făcute de dvs. 

Înregistraţi-vă 
pentru un cont 

Informaţii de contact (de ex., nume, adresă de 
domiciliu sau fizică, adresă de e-mail, număr de 

telefon şi număr de telefon mobil); 

Numele de utilizator şi parolele utilizate pentru 
accesarea site-urilor, inclusiv verificarea prin 

intermediul platformelor reţelelor de 
socializare. 

Avem un interes legitim de a vă 
administra contul şi de a oferi 
funcţionalităţi legate de cont. 

Conturile pot fi utilizate pentru 
finalizarea simplă a comenzii şi 
pentru a vă salva preferinţele şi 

istoricul tranzacţiilor. 

Interacţionaţi cu 
noi pe reţelele 

sociale 

Informaţiile conturilor de pe reţelele de 
socializare (de ex., numele de utilizator şi 

parolele, imaginile de profil şi alte imagini pe 
care le faceţi disponibile, cum ar fi conţinutul 

generat de utilizator). 

 

Avem un interes legitim de a le oferi 
clienţilor un mijloc de a interacţiona 

cu noi pe reţelele sociale. 

De asemenea, avem un interes 
legitim de a înţelege percepţia 
clienţilor asupra brandurilor şi 
produselor noastre, de a crea 
conţinut adaptat urmăritorilor 

noştri, de a înţelege tendinţele din 
industrie, de a îmbunătăţi 

experienţa clienţilor şi de a dezvolta 
produse de interes pentru 

urmăritorii noştri. 

Participaţi la o 
promoţie, 
tombolă, 

concurs sau altă 
ofertă specială 

Informaţii de contact (de ex., nume, adresă de 
domiciliu sau fizică, adresă de e-mail, număr de 

telefon şi număr de telefon mobil); 

Numere de identificare guvernamentală (care 
pot include, dacă sunteţi rezident în SUA, 

numărul de asigurare socială (în circumstanţe 
limitate, de exemplu dacă aţi câştigat la o 

tombolă sau primiţi compensaţii care trebuie să 
fie raportate pe formularele pentru plata 

taxelor guvernamentale)). 

Avem un interes legitim de a 
executa operaţiuni legate de 

tombolele, concursurile şi ofertele 
speciale, inclusiv de a vă anunţa în 

cazul în care sunteţi selectaţi.  
Totodată, în anumite contexte, 

suntem obligaţi prin lege să 
colectăm informaţii despre 
persoanele care participă la 

tombolele noastre şi avem un 
interes legitim de a respecta aceste 

legi. 

Completaţi un 
sondaj sau 

furnizaţi 
voluntar 

informaţii 
despre dvs. 

Informaţii demografice, inclusiv data naşterii, 
sexul, interesele, statul, codul zip/poştal, fusul 

orar, ţara şi limba; 

Preferinţe, obiceiuri de cumpărare şi alte 
informaţii de stil de viaţă, inclusiv liste de 

produse dorite, istoricul comenzilor, 
preferinţele de marketing şi operatorul de 

Avem un interes legitim de a ne 
înţelege utilizatorii şi de a le oferi 

servicii personalizate.  

Avem un interes legitim de a 
înţelege modul în care interacţionaţi 

cu site-ul nostru web pentru a-l 
îmbunătăţi şi de a înţelege 



 
telefonie mobilă. preferinţele şi interesele dvs. pentru 

a selecta ofertele pe care le-aţi 
putea considera cele mai utile.  De 
asemenea, avem un interes legitim 

de a detecta şi preveni frauda. 

Interacţionaţi cu 
site-ul nostru, 
prin e-mailuri 
şi/sau reclame 

online 

Solicitări de căutare, date de utilizare a 
aplicaţiilor; 

Locaţia fişierului de jurnal al serverului, 
furnizorul de servicii de internet, identificatorul 
telefonului mobil sau al altor dispozitive (de ex., 
UDID şi MEID), agenţii utilizatorului sau adresa 

IP; 

Informaţiile colectate prin intermediul 
tehnologiilor de tip cookie, etichete, pixeli, 
fişiere „clear GIF”, semnalizatoare şi altele 

similare; 

Accesarea şi părăsirea site-urilor web/URL-
urilor (inclusiv clic pe adresa URL şi pe 

etichetele pixel); 

Informaţii despre browser şi dispozitiv (inclusiv 
platformă şi versiune); 

Informaţii de geo-localizare, cum ar fi locaţia 
dvs. exactă sau aproximativă. 

Avem un interes legitim de a ne 
înţelege utilizatorii şi de a le oferi 
servicii personalizate.  În anumite 

contexte, utilizarea noastră se 
bazează şi pe consimţământul dvs., 

cum ar fi atunci când obţinem 
consimţământul dvs. pentru 

implementarea modulelor cookie pe 
site-urile noastre. 

Avem un interes legitim de a 
înţelege modul în care interacţionaţi 

cu site-ul nostru web pentru a-l 
îmbunătăţi şi de a înţelege 

preferinţele şi interesele dvs. pentru 
a selecta ofertele pe care le-aţi 
putea considera cele mai utile. 

Avem un interes legitim de a ne 
monitoriza reţelele şi pe vizitatorii 
site-urilor noastre.  De asemenea, 

avem un interes legitim de a detecta 
şi preveni frauda. 

 
Deşi diagrama de mai sus descrie exemple de informaţii pe care le colectăm şi scopul nostru principal de 
colectare a unor astfel de informaţii, în multe situaţii avem mai mult de un singur scop legitim.  De exemplu, 
în cazul în care completaţi o comandă online, colectăm informaţiile dvs. legate de plată şi expediere pentru a 
ne executa partea noastră din contractul cu dvs. (de ex., pentru a procesa şi îndeplini comanda dvs.), însă 
colectăm informaţiile dvs. şi pentru că avem un interes legitim de a vă păstra informaţiile după ce tranzacţia 
dvs. este completă, astfel încât să putem răspunde rapid şi uşor oricăror întrebări legate de comanda dvs. 
Drept rezultat, colectarea şi prelucrarea informaţiilor dvs. se bazează, în diferite contexte, pe: (i) 
consimţământul dvs. (de ex., pentru plasarea de cookie-uri sau pentru marketing), (ii) executarea contractului 
nostru cu dvs. (de ex., pentru a vă oferi produsele şi serviciile solicitate); (iii) respectarea obligaţiilor legale (de 
ex., atunci când ni se cere să divulgăm informaţii către o instanţă sau o autoritate fiscală); şi/sau (iv) interesele 
noastre legitime în desfăşurarea activităţii noastre comerciale. 
 
În măsura în care orice informaţie este considerată „informaţie personală” de către legea locală, tratăm şi 
aceste informaţii ca atare şi ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste informaţii este conform cu toate 
legile aplicabile privind protecţia şi confidenţialitatea datelor. În măsura permisă de legea aplicabilă, orice 
informaţie pe care ne-o furnizaţi în mod direct poate fi combinată cu oricare altă informaţie pe care ne-o 
furnizaţi prin alte canale, care este disponibilă public sau pe care o putem obţine în alt mod, inclusiv de la părţi 
terţe. 

A. Cum putem colecta informaţii: Molson Coors poate colecta informaţii de la următoarele surse: 



 
• De la dvs. (de ex., informaţii cum ar fi data naşterii, sexul, hobby-urile şi interesele, obiceiurile de 

consum, codul zip/poştal şi mijloacele dvs. preferate de comunicare, atunci când le oferiţi în mod 
voluntar); 

• Site-urile şi aplicaţiile noastre (de ex., atunci când achiziţionaţi un produs pe un site de comerţ 
electronic sau când optaţi să primiţi e-mailuri promoţionale);  

• Offline (de ex., întrebări adresate serviciului pentru clienţi, tombole);  
• Tehnologii de urmărire online, inclusiv urmărire pe mai multe dispozitive (de ex., jurnale de 

fişiere de service, adresă IP, cookie-uri, etichete, pixeli, fişiere „clear GIF”, fişiere GIF, erori, 
semnalizatoare şi alte tehnologii similare, unele dintre acestea permiţând Molson Coors sau 
furnizorilor noştri de servicii să vă identifice şi să colecteze informaţii despre dvs. de pe mai multe 
dispozitive sau site-uri);  

• Utilizarea dispozitivului mobil (adică, informaţii preluate din aplicaţia noastră pentru telefoane 
mobile, cum ar fi latitudinea şi longitudinea poziţiei dispozitivului dvs. sau capacităţile de localizare 
ale dispozitivului dvs. (de ex., GPS, Wi-Fi, semnal Bluetooth, semnalizatoare, cipuri cu LED sau alte 
tehnologii similare)) şi din aplicaţii sau servicii terţe cu plată pentru telefoane mobile;  

• Prin browserul sau dispozitivul dvs. (de ex., anumite informaţii, inclusiv tipul calculatorului, 
numele şi versiunea sistemului de operare, adresa IP, adresa MAC (Media Access Control), limba, 
tipul şi versiunea browserului de navigare pe internet şi furnizorul de servicii care, adesea, este 
colectat automat de majoritatea browserelor); 

• Prin funcţiile de analiză şi de publicitate ale site-urilor web (de ex., Google Analytics, Google 
Analytics Demographics, Interest Reporting, tehnologiile Adobe Flash care includ, dar fără a fi 
limitate la Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast); 

• Alte surse (de ex., baze de date publice; parteneri comuni de marketing, platformele reţelelor de 
socializare, de la persoanele cu care sunteţi în contact pe platformele reţelelor de socializare, de 
pe forumuri publice şi de la alte părţi terţe).   
 

B. Cum putem utiliza informaţiile: În măsura permisă de legea aplicabilă, Molson Coors poate utiliza 
informaţiile dvs. pentru: 

• A vă identifica atunci când vizitaţi site-urile noastre; 
• A vă trimite informaţii administrative, de exemplu, informaţii cu privire la site-uri şi la modificarea 

termenilor, condiţiilor şi politicilor noastre.   
• A administra contul dvs. pe oricare dintre site-urile noastre, incluzând programele de recompense, 

tombolele şi concursurile la care participaţi şi notificarea cu privire la rezultatele acestora.  
o Ţineţi cont de faptul că anumite promoţii au reguli suplimentare, care pot conţine 

informaţii suplimentare despre utilizarea şi partajarea informaţiilor dvs.; 
• A vă trimite comunicări de marketing şi actualizări despre Molson Coors la care v-aţi abonat (de 

ex., e-mailuri, notificări de tip push, mesaje SMS şi MMS); 
• A vă furniza reclame personalizate sau direcţionate;  
• A vă trimite e-mailuri tranzacţionale despre achiziţiile făcute pe site-urile noastre, inclusiv 

confirmarea comenzii şi e-mailuri despre coşuri de cumpărături abandonate;  
• A vă onora comanda şi a procesa tranzacţiile/plăţile;  
• A furniza asistenţă pentru clienţi şi a răspunde la întrebările dvs. şi a vă onora solicitările; 
• A vă permite să trimiteţi mesaje unui prieten (doar cu vârsta legală pentru consumul de alcool) 

prin intermediul site-urilor.  Utilizând această funcţionalitate, ne spuneţi că aveţi dreptul să utilizaţi 
şi să ne furnizaţi informaţiile de contact ale prietenilor dvs.;  

• A efectua cercetări şi analize de marketing;  
• A vă personaliza experienţa pe site-urile noastre, inclusiv afişarea de conţinut în funcţie de locaţia 

dvs., achiziţiile anterioare, interesele şi informaţiile colectate de pe dispozitive şi site-uri;  



 
• A îmbunătăţi şi a dezvolta produsele, serviciile, conţinutul, anunţurile publicitare şi promoţiile 

noastre;  
• A ne conforma cu sau a implementa cerinţele legale aplicabile, inclusiv conformitatea cu legile din 

afara ţării dvs. de rezidenţă;  
• A răspunde la solicitările autorităţilor guvernamentale, inclusiv celor din afara ţării dvs. de 

rezidenţă;  
• A utiliza informaţiile dvs. pentru alte scopuri, pe bază de anonimat sau cumulat sau  
• În alt mod impus prin lege.  

De asemenea, putem partaja informaţiile dvs. în cadrul Molson Coors într-o manieră care este în concordanţă 
cu această Politică de confidenţialitate. De asemenea, este posibil să partajăm informaţii cu părţi terţe, după 
cum este descris mai jos.  

 
4) TEHNOLOGII DE URMĂRIRE 

 
A. Cookie-uri şi tehnologii de urmărire. Molson Coors utilizează „cookie-uri”, „etichete”, „pixeli”, fişiere 

„clear GIF” şi alte tehnologii de urmărire similare pe site-urile noastre. Un cookie este un fişier text introdus 
în calculatorul dvs. sau pe alte dispozitive mobile atunci când accesaţi site-urile sau vă conectaţi la internet. 
Aceste tehnologii ne permit să colectăm informaţii despre interacţiunea dvs. cu site-urile şi anunţurile noastre 
publicitare. Exemple de astfel de informaţii pot include, dar nu sunt limitate la: informaţii demografice, tipul 
browserului, adresa IP, paginile vizualizate, activitatea desfăşurată şi cronometrarea vizitei dvs. 

 
Tipuri diferite de cookie-uri pot fi utilizate pentru scopuri diferite pe site-urile noastre. Acestea sunt cunoscute 
sub numele de: cookie-uri obligatorii, cookie-uri funcţionale şi cookie-uri de publicitate. Anumite cookie-uri 
pot fi furnizate de o parte terţă externă, pentru plus de funcţionalitate pe site-urile noastre, iar acestea sunt 
incluse mai jos. În orice moment puteţi să „renunţaţi” la anumite mecanisme de urmărire. Cu toate acestea, 
dezactivarea acestor cookie-uri vă poate împiedica să utilizaţi anumite funcţii sau să beneficiaţi complet de 
toate ofertele de pe site-urile noastre.   
 

• Cookie-urile necesare 
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru activarea funcţiilor de bază pentru funcţionarea acestui site, 
cum ar fi o conectare securizată sau memorarea etapei în care vă aflaţi pe parcursul plasării unei 
comenzi.  În cazul în care nu sunteţi de acord cu cookie-urile necesare, nu veţi putea utiliza site-urile. 

 
• Cookie-urile funcţionale 

Aceste cookie-uri ne permit să analizăm modul în care utilizaţi site-ul pentru a ne evalua şi îmbunătăţi 
performanţa.  De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a oferi o experienţă mai bună clienţilor pe 
acest site.  De exemplu, pentru memorarea detaliilor dvs. de conectare, salvarea conţinutului coşului 
de cumpărături sau furnizarea de informaţii despre modul în care utilizaţi site-ul nostru.   

 
• Cookie-urile de publicitate 

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a afişa reclamele care sunt mai relevante pentru dvs.  Este 
posibil să partajăm aceste informaţii cu agenţii de publicitate sau să le utilizăm pentru a vă înţelege 
mai bine interesele.  De exemplu, cookie-urile de publicitate pot fi utilizate pentru partajarea de date 
cu agenţii de publicitate, astfel încât reclamele pe care le vedeţi să fie mai relevante pentru dvs., să vă 
permită să partajaţi anumite pagini pe reţelele de socializare sau să vă permită să postaţi comentarii 
pe site-ul nostru. 

 
Molson Coors, distribuitorii/furnizorii noştri de servicii de încredere şi părţile terţe permise pot, de asemenea, 
să promoveze produsele noastre pe site-uri web terţe. Site-urile web terţe pot, de asemenea, să utilizeze 



 
cookie-uri sau alte mijloace de urmărire. Molson Coors, distribuitorii/furnizorii noştri de servicii de încredere 
şi părţile terţe permise nu au control asupra tehnologiilor de urmărire utilizate de site-urile web ale părţilor 
terţe. Ca atare, trebuie să consultaţi cu atenţie politicile de confidenţialitate ale acestor site-uri ale părţilor 
terţe pentru a înţelege activităţile lor de urmărire, dacă acestea există. 
 

B. Cookie-urile din browserul dvs.  Sub rezerva legilor de confidenţialitate aplicabile, vom colecta în mod 
automat cookie-uri şi alte informaţii atunci când vizitaţi site-urile noastre. Momentan, facem parte din reţele 
publicitare ale părţilor terţe şi utilizăm cookie-urile părţilor terţe conform descrierii de mai sus, pentru a 
monitoriza vizitatorii în cadrul site-urilor web.  

 
În plus, puteţi să „renunţaţi” la anumite mecanisme de urmărire prin intermediul setărilor browserului dvs. 
Cu toate acestea, dezactivarea acestui tip de funcţii vă poate împiedica să utilizaţi anumite funcţii sau să 
beneficiaţi pe deplin de toate ofertele de pe site-ul nostru. Consultaţi instrucţiunile din secţiunea Ajutor a 
browserului dvs. pentru a afla mai multe despre cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire şi despre modul în 
care gestionăm utilizarea acestora.  Dacă utilizaţi un alt calculator sau dacă schimbaţi browserele, va fi necesar 
să repetaţi procesul de refuzare sau ştergere a cookie-urilor. Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri, 
inclusiv modul de setare a browserului de navigare pe internet pentru a respinge cookie-urile, mergeţi la 
www.allaboutcookies.org 
 

C. Urmărirea anunţurilor publicitare.  Anumite dispozitive vă pot permite să limitaţi funcţia de urmărire 
a anunţurilor publicitare. Consultaţi setările calculatorului sau dispozitivului dvs. pentru informaţii despre 
dezactivarea funcţiei de urmărire a anunţurilor publicitare.  

 
D. Solicitări de tipul „Fără monitorizare”.  În timp ce unele browsere au o funcţie „fără monitorizare”, 

deoarece aceste funcţii nu sunt încă uniformizate, nu recunoaştem în prezent cererile de tip „fără 
monitorizare” bazate pe browser.  

 
 
 

5) PARTAJAREA INFORMAŢIILOR DVS./DIVULGARE FAŢĂ DE PĂRŢI TERŢE 

În anumite situaţii, Molson Coors poate face anumite informaţi disponibile pentru părţi terţe (de ex., 
distribuitori şi furnizori de încredere) şi în cadrul familiei noastre de companii/branduri. Vom partaja 
informaţiile dvs. cu aceste părţi terţe şi cu entităţile asociate numai în modurile descrise în această Politică de 
confidenţialitate şi cu respectarea legislaţiei aplicabile.  

• Afiliaţi. Partajăm informaţii cu afiliaţii corporaţiei noastre (de ex., compania-mamă, companiile surori, 
filialele, asociaţiile în participaţiune sau alte companii şi mărci sub control comun). 

• Parteneri de marketing. Partajăm informaţii cu distribuitorii/furnizorii noştri de servicii, care ne ajută 
să evaluăm şi să îmbunătăţim eforturile noastre de marketing şi promoţionale, conţinutul, produsele 
şi serviciile, pentru a înţelege mai bine interesele şi preferinţele clienţilor, pentru a vă oferi informaţii 
relevante şi pentru a desfăşura programe comune de marketing.  

• Distribuitorii/furnizorii de servicii. Partajăm informaţii cu distribuitorii/furnizorii de servicii care ne 
ajută în anumite activităţi de afaceri, inclusiv, dar fără a se limita la procesarea tranzacţiilor cu carduri 
de credit, administrarea promoţiilor, îndeplinirea şi expedierea comenzii dvs., care ne ajută în 
operaţiunile site-ului, oferind servicii pentru clienţi (de ex., telefon, online sau prin roboţi de chat) şi 
expedierea comunicărilor prin e-mail. 

• Schimbarea corporativă. Este posibil să partajăm informaţii în legătură cu o schimbare la nivel 
corporatist, inclusiv fuziunea, achiziţia sau vânzarea de active, inclusiv în timpul etapelor de planificare 
şi negociere. 

http://www.allaboutcookies.org/


 
• Parteneri terţi. Putem organiza concursuri, tombole sau alte promoţii cu parteneri terţi.  Dacă decideţi 

să participaţi la un concurs, la o tombolă sau promoţie sponsorizată de o terţă parte, informaţiile pe 
care le furnizaţi vor fi partajate cu noi şi cu respectiva terţă parte.  Utilizarea informaţiilor dvs. nu este 
reglementată de această Politică de confidenţialitate. De asemenea, partajăm informaţii şi cu alţi 
parteneri terţi care ar putea colabora cu noi (de ex., campanii comune de marketing, alianţe sportive).  
În funcţie de scopurile partajării, Molson Coors vă poate oferi posibilitatea de a refuza partajarea 
acestor informaţii, anterior partajării acestora cu un astfel de partener. Utilizarea ulterioară a 
informaţiilor de către partenerul terţ va fi guvernată de practicile şi politicile de confidenţialitate ale 
acestuia.  

• Public. Unele dintre site-urile noastre vă permit să vă angajaţi în discuţii sau să postaţi pe paginile şi 
blogurile noastre de socializare şi pe alte platforme similare. Atunci când publicaţi anunţuri pe 
platformele reţelelor de socializare sau pe alte platforme publice, informaţiile pe care le partajaţi sunt 
vizibile pentru alţi utilizatori şi pot fi citite, colectate sau utilizate de alţi utilizatori. De exemplu, dacă 
vă introduceţi numele, vârsta şi adresa pe un site de socializare, aceste informaţii sunt publice. Ţineţi 
cont de faptul că politica de confidenţialitate a site-ului reţelei de socializare se va aplica oricărui 
conţinut pe care îl publicaţi sau pe care îl furnizaţi pe site-ul respectiv. 

• Alte divulgări realizate cu acordul dvs. Este posibil să vă întrebăm dacă doriţi să partajăm informaţiile 
dvs. cu alte terţe părţi, care nu sunt descrise nicăieri în conţinutul acestei Politici de confidenţialitate 
cu acordul dvs. oficial prealabil în acest sens. 

• Alte divulgări realizate fără acordul dvs. Este posibil să dezvăluim informaţiile în conformitate cu 
solicitările legale, cum ar fi în legătură cu o anchetă guvernamentală sau pentru conformarea cu 
cerinţele din cadrul unei citaţii sau unei proceduri juridice similare. De asemenea, putem partaja 
informaţiile dvs. atunci când credem, cu bună credinţă, că divulgarea este necesară pentru a ne proteja 
drepturile, pentru a ne apăra împotriva unei revendicări legale, pentru a proteja siguranţa dvs. sau 
siguranţa altora, pentru a investiga, a preveni sau a lua măsuri cu privire la posibile activităţi ilegale, 
suspiciune de fraudă sau o încălcare a politicilor noastre. 
 

6) OPŢIUNI ŞI RENUNŢARE 

A. E-mailuri. Este posibil să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite e-mailuri, buletine 
informative, sondaje, oferte şi alte materiale promoţionale, precum şi oferte direcţionate de la 
terţe părţi. Puteţi opri primirea e-mailurilor promoţionale urmând instrucţiunile de dezabonare 
incluse în e-mailurile primite de la noi sau contactându-ne utilizând detaliile de mai jos.  

B. Actualizări privind marketingul pe mobil (SMS şi MMS). Vă putem trimite mesaje text referitoare 
la mărci, promoţii şi alte scopuri legitime. Dacă optaţi să vă alăturaţi unei liste de marketing pe 
mobil sau să participaţi în orice program al nostru de mesaje text, în mod normal există costuri 
pentru mesajele şi datele asociate cu primirea de mesaje SMS (text) sau MMS (multimedia). 
Acestea vor varia în funcţie de operatorul reţelei dvs. wireless şi de planul de telefonie mobilă. 
Consultaţi-vă cu operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a determina ce taxe ar putea fi 
aplicate. Dacă doriţi să nu vă mai expediem mesaje pe dispozitivul dvs. mobil, răspundeţi la mesaj 
cu „STOP” (sau un alt mesaj, conform instrucţiunilor). De asemenea, puteţi contacta operatorul de 
telefonie mobilă pentru informaţii suplimentare despre primirea sau întreruperea primirii 
mesajelor pe mobil. 

C. Servicii de localizare. Dacă aţi activat anterior detectarea locaţiei pe calculatorul sau dispozitivul 
dvs. mobil, puteţi să renunţaţi la partajarea în continuare a unor astfel de informaţii prin 
schimbarea setărilor calculatorului sau dispozitivului mobil sau prin dezinstalarea aplicaţiei. Nu 
vom utiliza date despre locaţia precisă fără acordul dvs. prealabil, care poate fi obţinut direct de 
către noi sau prin intermediul furnizorilor de servicii sau al partenerilor media.   

D. Notificări de tip push. Dacă doriţi să dezactivaţi notificările de tip push pe dispozitivul mobil, 
consultaţi secţiunea Setări a dispozitivului mobil. 



 
E. Analize ale părţilor terţe.  

o Google Analytics: Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi renunţa la utilizarea Google 
Analytics şi a caracteristicilor sale publicitare de către noi, vizitaţi 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout şi 
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences. 

o Quantcast: Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi renunţa la Quantcast, vizitaţi site-
ul acestora la adresa https://www.quantcast.com/opt-out. 

o Pagina de renunţare DAA: Utilizatorii pot renunţa la monitorizarea suplimentară şi la 
anunţurile publicitare direcţionate, inclusiv la Google Analytics şi Quantcast, pe pagina de 
renunţare a Digital Advertising Alliance („DAA” - Alianţa pentru publicitate digitală) şi a 
Networking Advertising Initiatives („NAI” - Iniţiativa de publicitate în reţea), la adresele 
http://www.aboutads.info/choices/ şi, respectiv, 
http://www.networkadvertising.org/choices/.  

7) SECURITATEA ŞI STOCAREA INFORMAŢIILOR 

Molson Coors utilizează securitatea administrativă, tehnică şi fizică pentru protejarea informaţiilor pe care le 
păstrăm, pentru a ne asigura că sunt utilizate conform acestei Politici de confidenţialitate. Cu toate acestea, 
ţineţi cont de faptul că, în ciuda celor mai bune eforturi, nicio măsură de securitate nu este perfectă sau 
impenetrabilă. Dacă aveţi motive să credeţi că informaţiile dvs. personale nu sunt securizate, contactaţi-ne 
imediat, în conformitate cu informaţiile de contact de mai jos.  În cazul în care ni se solicită prin lege să vă 
informăm despre o încălcare legată de informaţiile dvs. personale, vă putem notifica electronic, în scris sau 
prin telefon, dacă legea permite acest lucru. 

Vom stoca informaţiile dvs. personale pentru cât timp este necesar în mod rezonabil pentru scopurile pentru 
care au fost colectate, conform explicaţiei din această notificare. În anumite circumstanţe, este posibil să 
stocăm informaţiile dvs. personale pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu atunci când este necesar 
să facem aceasta în conformitate cu cerinţele legale, de reglementare, financiare sau contabile.  

8) APLICAŢII/SITE-URI WEB DE TERŢĂ PARTE 
 

A. Reţele de socializare/Comunităţi online 
 

Pe anumite site-uri, vă putem oferi posibilitatea de a accesa comunităţi online pentru partajarea informaţiilor, 
cum ar fi mesaje, fotografii şi videoclipuri. De asemenea, vă putem oferi posibilitatea de a publica anumite 
conţinuturi de pe site-uri pe profilul dvs. de pe alte reţele de socializare. Nu putem controla nicio politică şi 
niciun termen ale unei astfel de reţele de socializare terţe. De exemplu, partajarea unor astfel de informaţii 
cu Facebook ne poate solicita să implementăm cookie-uri şi/sau API-uri, pentru a facilita comunicarea dintre 
site-urile noastre şi Facebook. Informaţiile respective, partajate prin cookie-uri şi/sau API-uri, sunt apoi supuse 
Politicii Facebook privind datele, pe care o puteţi găsi la adresa 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.  Ca rezultat, nu putem fi responsabili de utilizarea 
informaţiilor sau a conţinutul dvs. de către reţele de socializare terţe, pe care le utilizaţi pe propriul risc. 
 

B. Site-uri legate 

Site-urile noastre pot conţine linkuri către site-uri web terţe sau aplicaţii care nu sunt controlate de Molson 
Coors şi nu sunt acoperite de această Politică de confidenţialitate. Dacă transmiteţi informaţii către oricare 
dintre aceste site-uri web sau aplicaţii, informaţiile dvs. sunt guvernate de politicile acestora de 
confidenţialitate. Vă încurajăm să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate a oricărui site web sau a oricărei 
aplicaţii pe care o vizitaţi.  Nu avem niciun control şi nicio autoritate asupra site-urilor terţe şi nu suntem 
responsabili pentru nicio informaţie pe care o trimiteţi site-ului respectiv. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/safetycenter/tools/%23manage-your-ads-preferences
https://www.quantcast.com/opt-out
http://www.aboutads.info/choices/%20and%20http:/www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/%20and%20http:/www.networkadvertising.org/choices/
https://www.facebook.com/full_data_use_policy


 
C. Tranzacţiile 

În anumite cazuri, putem utiliza un serviciu de plată terţ pentru a procesa achiziţiile efectuate prin intermediul 
site-urilor, inclusiv, dar fără a se limita la site-urile de rezervări, site-urile de promovare pentru consumatori şi 
site-urile de magazine de desfacere online/de comerţ electronic.  În aceste cazuri, este posibil ca informaţiile 
dvs. să fie colectate de aceste părţi terţe şi nu de către noi, şi să cadă sub incidenţa politicilor de 
confidenţialitate ale părţilor terţe, şi nu a acestei Politici de confidenţialitate.  Nu avem niciun control asupra 
şi nu suntem responsabili de modul în care părţile terţe utilizează sau partajează informaţiile dvs. 

D. Widgeturi şi aplicaţii interactive 
 
Site-urile noastre pot include programe interactive care furnizează servicii specifice ale unei alte companii, 
cum ar fi opţiunea de „like” sau de partajare a conţinutului, denumite adesea widgeturi. Puteţi avea 
posibilitatea de a transmite informaţii, cum ar fi adresa de e-mail sau numărul de telefon, pentru colectarea 
cu ajutorul unui widget. De asemenea, widgeturile pot folosi cookie-uri şi/sau colecta date privind utilizarea. 
Informaţiile colectate cu ajutorul widgeturilor sunt guvernate de politica de confidenţialitate a companiei care 
le-a creat. 

 
9) ÎNTREBĂRI PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA ŞI CORECTAREA INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ 

Dacă aveţi întrebări sau comentarii privind această Politică de confidenţialitate, sau dacă doriţi să revizualizaţi, 
să actualizaţi, să corectaţi sau să eliminaţi orice informaţie din înregistrările noastre, contactaţi-ne utilizând 
detaliile de mai jos. După ce primim cererea dvs. de eliminare, vom elimina informaţiile dvs. personale din 
înregistrările noastre, cu excepţia cazului în care avem o cerinţă legală specifică/un interes legitim de a păstra 
informaţiile dvs. Cu toate acestea, cu excepţia cazului în care partajarea este solicitată prin lege, putem decide 
să nu vă oferim acces şi să nu facem revizuiri, dacă efortul sau costul furnizării accesului ar fi disproporţionat 
faţă de riscurile pentru confidenţialitatea persoanei, în orice caz dat, sau atunci când drepturile altor persoane 
ar fi încălcate prin acordarea accesului. Nu orice solicitare de ştergere sau modificare este implementată 
imediat. Obiectivul nostru este de a vă adresa solicitarea cât de curând posibil.  

 
Molson Coors Beverage Company 

250 S. Wacker Drive 
Chicago, IL 60606 USA 

Fără taxă: 1-866-294-9302 
E-mail: dataprotection@molsoncoors.com 

https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp 

Ţineţi cont de faptul că nu întotdeauna comunicările prin e-mail sunt sigure; aşadar, nu includeţi nicio 
informaţie sensibilă, inclusiv informaţii despre cardurile de credit, în e-mailurile pe care ni le expediaţi.  

Pentru mai multe informaţii despre modul în care asigurăm conformitatea cu legislaţia UE aplicabilă privind 
confidenţialitatea şi protecţia datelor, consultaţi secţiunea „Informaţii care se adresează rezidenţilor UE” de 
mai jos.  

 
10) MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE 

Utilizarea site-urilor de către dvs. şi continuarea acestei utilizări ca urmare a oricărei modificări aduse Politicii 
de confidenţialitate, semnifică faptul că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile Politicii de confidenţialitate.  
Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestei Politici de confidenţialitate, nu utilizaţi site-ul şi nu ne furnizaţi 
informaţii.   

mailto:dataprotection@molsoncoors.com
https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp


 
 
În plus, putem actualiza din când în când această Politică de confidenţialitate, adăugând informaţii sau 
modificând informaţiile de pe această pagină, aşadar, vă încurajăm să revizualizaţi periodic această Politică de 
confidenţialitate.   

Pentru a vă ajuta să rămâneţi la curent cu modificările, luăm următoarele două măsuri: (i) notăm data ultimei 
actualizări a Politicii de confidenţialitate mai sus; (ii) atunci când facem o modificare materială a Politicii de 
confidenţialitate, publicăm anunţuri evidenţiate ale acestor modificări pe pagina de start a site-ului, lângă 
linkul către această Politică de confidenţialitate, sau trimitem un e-mail către toţi utilizatorii ale căror 
informaţii sunt deţinute de Molson Coors (sau de unitatea comercială corespunzătoare). În anumite situaţii, 
vă putem trimite un e-mail prin care să vă oferim sfaturi legate de noua Politică de confidenţialitate. Utilizarea 
de către dvs. a oricărui site ca urmare a publicării oricărei revizii a Politicii de confidenţialitate este considerată 
ca reprezentând acceptul politicii revizuite, aşadar, vă recomandăm cu tărie să revizualizaţi periodic Politica 
de confidenţialitate.  

11) INFORMAŢII CARE SE ADRESEAZĂ REZIDENŢILOR UE 
 

A. Temeiul legal pentru prelucrare. Toate activităţile de prelucrare (adică, utilizare) a informaţiilor 
personale se bazează pe una dintr-o serie de condiţii legale.  În general, acestea includ:  

 
• Consimţământul dvs. (de exemplu, pentru a plasa cookie-uri care prelucrează informaţii sau pentru a 

primi comunicări de marketing de la noi); 
• Îndeplinirea contractului cu dvs. (de ex., pentru procesarea informaţiilor privind plata sau livrarea, pentru 

finalizarea comenzii); 
• Conformitatea cu obligaţiile legale (de ex., dacă este necesar să partajăm informaţii unei instanţe de 

judecată sau unei autorităţi financiare); şi 
• Interesele noastre legitime, cu condiţia ca acestea să nu prevaleze asupra drepturilor şi libertăţilor dvs. 

fundamentale (de ex., unde efectuăm cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea site-ului, produselor şi 
serviciilor noastre).  

B. Drepturile rezidenţilor UE. Sub rezerva legii aplicabile, ca rezident al UE, este posibil să aveţi anumite 
drepturi cu privire la informaţiile dvs. Aceste drepturi pot include unele dintre următoarele: 

• De a obţine o copie după informaţiile dvs., împreună cu informaţii despre cum şi pe ce bază sunt 
prelucrate informaţiile respective; 

• De a rectifica informaţiile inexacte (inclusiv dreptul de completare a informaţiilor incomplete);  
• De a şterge informaţiile (în circumstanţe limitate, dacă nu mai sunt necesare în raport cu scopurile 

pentru care au fost colectate sau prelucrate);  
• De a restricţiona prelucrarea informaţiilor dvs., dacă: 

o Acurateţea informaţiilor este contestată; 
o Prelucrarea este ilegală, dar vă opuneţi ştergerii informaţiilor; 
o Nu mai avem nevoie de informaţiile dvs., dar acestea sunt necesare în continuare pentru 

stabilirea, exercitarea sau apărarea unei revendicări legale; 
• De a chestiona procesarea justificată de noi pe baza unui interes legitim (opus consimţământului dvs. 

sau pentru a îndeplini contractul încheiat cu dvs.); 
• De a ne împiedica să vă expediem mesaje de marketing direct; 
• De a vă retrage consimţământul pentru procesarea informaţiilor dvs. de către noi (dacă această 

procesare este bazată pe consimţământul dvs.); 
• De a vă opune deciziilor bazate doar pe procesarea sau pe elaborarea automată a profilurilor; şi 



 
• De a obţine sau a vizualiza o copie a mijloacelor de protecţie corespunzătoare pentru transferul 

informaţiilor dvs. către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. 

În plus faţă de cele de mai sus, aveţi dreptul de a înainta o plângere către autoritatea locală de supervizare 
(de exemplu, ICO în Regatul Unit). 

Vă rugăm să ne contactaţi utilizând detaliile de mai sus pentru a vă exercita drepturile. După cum am 
menţionat mai sus, vom solicita dovada identităţii şi vom verifica această identitate. În plus, ne rezervăm 
dreptul de a percepe o taxă acolo unde este permisă de lege, inclusiv, de exemplu, dacă solicitarea dvs. este 
vădit excesivă sau nefondată. În cele din urmă, vom răspunde solicitărilor dvs. în termenele aplicabile şi în 
conformitate cu reglementările aplicabile.  

C. Transferuri internaţionale pentru rezidenţii UE 

Ar trebui să ştiţi că Molson Coors are sediul în Statele Unite, cu birouri corporative în străinătate. Informaţiile 
dvs. pot fi transferate şi stocate în Statele Unite pentru procesare. Prin trimiterea informaţiilor dvs., sunteţi 
de acord cu transferul, stocarea şi procesarea informaţiilor dvs. într-o altă ţară decât ţara dvs. de reşedinţă, 
inclusiv, dar nu neapărat limitat la Statele Unite.   

În plus, orice informaţie pe care ne-o furnizaţi sau care este colectată de sau în numele Molson Coors poate fi 
transferată sau accesată de entităţi din întreaga lume, în conformitate cu practicile descrise în această Politică 
de confidenţialitate. Legile de confidenţialitate din aceste ţări pot fi mai puţin stricte decât legile din ţara dvs. 
de reşedinţă. Molson Coors ia măsuri pentru protejarea informaţiilor dvs. utilizând aceleaşi principii şi garanţii 
de confidenţialitate care se aplică în conformitate cu legislaţia ţării în care vă aflaţi.  

În ceea ce priveşte atât transferurile interne, cât şi utilizarea de către afiliaţi, distribuitorii sau furnizorii de 
servicii, pentru informaţiile care sunt transferate în afara Spaţiului Economic European („SEE”), încheiem 
acorduri de transfer de date, utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia UE sau ne bazăm pe 
scheme de certificare, cum ar fi scutul de confidenţialitate UE - SUA. Puteţi avea dreptul de a solicita detalii 
suplimentare despre mecanismele de transfer al datelor dvs. în afara SEE. Dacă doriţi mai multe informaţii cu 
privire la încercările noastre de a aplica principiile de confidenţialitate într-o jurisdicţie în legătură cu datele, 
atunci când acestea trec într-o altă jurisdicţie, ne puteţi contacta utilizând informaţiile de contact de mai sus. 

12) INFORMAŢII CARE SE ADRESEAZĂ REZIDENŢILOR DIN CALIFORNIA  
 
A. Divulgarea privind schimbul de informaţii din California. Legislaţia din California indică faptul că 

organizaţiile ar trebui să divulge dacă anumite categorii de informaţii sunt colectate, transferate „cu 
titlu oneros” sau transferate în „scopul de afaceri” al unei organizaţii, întrucât aceşti termeni sunt 
definiţi de legislaţia din California. Puteţi găsi o listă cu categoriile de informaţii pe care le colectăm şi 
le distribuim în diagrama de mai jos. Vă rugăm să reţineţi că, deoarece această listă este exhaustivă, 
se poate referi la tipuri de informaţii pe care le colectăm şi le partajăm despre alte persoane în afară 
de dvs.  

B. Drepturile rezidenţilor din California. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, ca rezident al Californiei, este 
posibil să aveţi anumite drepturi cu privire la informaţiile dvs. personale. Aceste drepturi pot include 
următoarele: 

• De a solicita accesul la informaţiile personale pe care le deţinem despre dvs.  În plus, dacă 
doriţi să obţineţi o listă a tuturor informaţiilor dvs. pe care Molson Coors le-a partajat cu 
părţi terţe pentru scopuri de marketing direct în timpul anului calendar precedent, trimiteţi o 
solicitare scrisă şi semnată către Molson Coors, prin poştă, la adresa de mai sus.  

• De a îi solicita Molson Coors să şteargă informaţiile dvs. (în circumstanţe limitate). 



 
Pentru a vă exercita dreptul, contactaţi-ne utilizând detaliile din secţiunea „Întrebări privind confidenţialitatea 
şi corectarea informaţiilor dumneavoastră” de mai sus. Vă rugăm să reţineţi că vom solicita dovada identităţii 
dvs. şi vom verifica această identitate, pentru a asigura respectarea tuturor reglementărilor şi politicilor 
aplicabile.  Nu vom discrimina consumatorii din California care îşi exercită oricare dintre drepturile descrise în 
această Politică de confidenţialitate. 
  



 
Divulgarea privind schimbul de informaţii în California 

Legislaţia din California indică faptul că organizaţiile ar trebui să divulge dacă următoarele categorii de 
informaţii sunt colectate, transferate „cu titlu oneros” sau transferate în „scopul de afaceri” al unei organizaţii 
(întrucât aceşti termeni sunt definiţi de legislaţia din California). Tabelul de mai jos indică ce categorii de 
informaţii colectăm şi transferăm într-o varietate de contexte. Vă rugăm să reţineţi că, deoarece această listă 
este exhaustivă, se poate referi la tipuri de informaţii pe care le colectăm şi le partajăm despre alte persoane 
în afară de dvs. De exemplu, în timp ce transferăm numere de carduri de credit sau carduri de debit în scopul 
activităţii noastre comerciale pentru a procesa plăţile comenzilor efectuate la noi, nu colectăm sau nu 
transferăm numerele cardurilor de credit sau de debit ale persoanelor care trimit întrebări prin intermediul 
paginii „Contactaţi-ne” de pe site-urile noastre. 

 
Categoria de informaţii 

personale 
Informaţiile sunt 
colectate de noi? 

Informaţiile sunt 
transferate cu titlu 

oneros pentru Molson 
Coors? 

Informaţiile sunt 
transferate în scopuri 

comerciale? 

Identificatori, inclusiv numele 
real, pseudonimul, adresa 
poştală, identificatorul personal 
unic, identificatorul online, 
adresa de protocol de internet 
(IP), adresa de e-mail, numele 
contului, numărul de asigurare 
socială, numărul permisului de 
conducere, numărul 
paşaportului sau alţi 
identificatori similari; 

 ☐  

Informaţii personale descrise în 
Codul civil al Californiei, 
Secţiunea 1798.80, inclusiv 
numărul de cont bancar, 
numărul cărţii de credit, 
numărul cardului de debit sau 
orice alte informaţii financiare; 
informaţii medicale sau 
informaţii legate de asigurarea 
de sănătate.  

 ☐  

Caracteristicile clasificărilor 
protejate în conformitate cu 
legea federală sau a Californiei; 

 ☐  

Informaţii comerciale, inclusiv 
înregistrări ale proprietăţii 
personale, produselor sau 
serviciilor cumpărate, obţinute 
sau luate în considerare sau alte 
achiziţii sau istorice sau tendinţe 
de consum; 

 ☐  

Informaţii biometrice; ☐ ☐ ☐ 
Informaţii de pe internet sau  ☐  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.80.&lawCode=CIV
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.80.&lawCode=CIV


 
alte informaţii legate de 
activitatea reţelei electronice, 
incluzând, dar fără a se limita la, 
istoricul de navigare, istoricul de 
căutare şi informaţiile privind 
interacţiunea consumatorului cu 
un site web, o aplicaţie sau o 
reclamă; 
Date referitoare la geo-locaţie;  ☐  
Informaţii audio, electronice, 
vizuale, termice, olfactive sau 
similare; 

 ☐  

Informaţii profesionale sau 
legate de angajare; şi 

 ☐  

Informaţii despre educaţie, 
definite ca informaţii care nu 
sunt informaţii de identificare 
personală disponibile pentru 
public, aşa cum sunt definite în 
Legea privind drepturile familiei 
legate de educaţie şi 
confidenţialitate (FERPA - Family 
Educational Rights and Privacy 
Act). 

 ☐  

 


