POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A COMPANIEI CATAWIKI
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Catawiki prelucrează date cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează Platforma noastră
online și folosesc Serviciile noastre. În cadrul acestei Politici de confidențialitate, Catawiki dorește
să vă informeze ce date cu caracter personal folosește și din ce motiv. Citiți aceste informații cu
atenție, pentru a înțelege modul în care Catawiki prelucrează datele cu caracter personal și care
sunt drepturile dumneavoastră. ok
În cazurile în care colectăm date cu caracter personal folosind Cookie-uri, puteți găsi informații
suplimentare în Declarația noastră privind cookie-urile. Termenii scriși cu majuscule au fost definiți
în Termeni și condiții. De asemenea, acolo veți găsi și o descriere detaliată a Serviciilor.
A. Ce date ale utilizatorului prelucrează Catawiki?
La vizitarea site-ului
Catawiki colectează date trimise de către browserul de internet al vizitatorilor către Platforma
online, precum și informații privind comportamentul de navigare. Aceste informații constau,
printre altele, în adresa IP, specificațiile browserului de internet și datele despre comportamentul
de navigare, precum data, ora și durata vizitei pe site, accesul la site (direct, prin intermediul unui
link sau printr-un motor de căutare), Loturi vizualizate și termeni de căutare utilizați.
Dispozitive mobile
Dacă folosiți site-ul nostru pentru dispozitive mobile sau aplicațiile noastre mobile, Catawiki va
colecta, de asemenea, numărul dumneavoastră de ID al reclamelor pe mobil (AAID sau IDFA).
Puteți reseta aceste numere. Pentru instrucțiuni, vizitați site-urile Google și Apple. De asemenea,
puteți activa Limitarea urmăririi reclamelor pentru Apple și puteți selecta Excluderea reclamelor
bazate pe interese pentru Google.
În Contul dumneavoastră
Pentru a putea beneficia cel mai bine posibil de Servicii, trebuie să vă creați un Cont. În acest scop,
trebuie să alegeți un nume de utilizator și o parolă, apoi să introduceți o adresă de e-mail.
Utilizatorii pot crea un Cont Catawiki și cu ajutorul unui cont de rețele sociale. În acest caz, Catawiki
va primi anumite informații din respectivul cont de rețele sociale, precum numele de utilizator. În
plus, pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă oferi Serviciile noastre, vă vom solicita să ne
oferiți anumite informații, precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, numărul
contului bancar și, dacă este cazul, numerele de identificare fiscală și de la Camera de Comerț ale
companiei dumneavoastră.
Puteți modifica aceste informații în Contul dumneavoastră și puteți adăuga în orice moment
informații suplimentare dacă este necesar.
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Când începeți să folosiți Serviciile noastre, anumite date vor fi păstrate în Contul dumneavoastră,
precum Loturi preferate, alerte, comenzi, evaluări ale altor Utilizatori ai Serviciilor (review-uri și
ratinguri), cât și mesaje primite și trimise prin intermediul Contului. Aceste informații pot fi
vizualizate în Contul dumneavoastră.
La folosirea Serviciilor
Pentru a putea face oferte în cadrul Licitațiilor, vi se va aloca un anumit număr de utilizator. Acest
număr este vizibil în ofertele de pe Platforma online. Păstrăm în evidență date privind tranzacțiile și
plățile legate de Contractele de cumpărare și de plățile prin sau către Catawiki. Acestea pot fi mai
ample decât prezentările generale concise din Contul dumneavoastră.
Catawiki păstrează profiluri de interes, calificări și caracteristici ale Utilizatorilor, precum: dacă s-a
verificat sau nu identitatea, tipul Utilizatorului (Cumpărător sau Vânzător, Vânzător Comercial ori
Consumator) și locația.
Dacă doriți să vindeți Loturi, Catawiki vă va solicita o copie a unui document de identificare valabil
care să indice numele dumneavoastră complet. Catawiki nu are nevoie de celelalte date, inclusiv
de fotografia dumneavoastră și de codul dumneavoastră numeric personal, care trebuie făcute
invizibile și ilizibile înainte de a trimite copia la Catawiki. După verificarea numelui de pe document,
Catawiki va indica faptul că identitatea Utilizatorului în cauză a fost verificată și va distruge copia.
Corespondență
Catawiki stochează corespondența, de exemplu, dacă luați legătura cu Catawiki prin e-mail sau
telefonic, inclusiv înregistrările conversațiilor telefonice. Aceasta include și orice notificări primite
de Catawiki de la sau despre Utilizatori sau Loturile acestora.
B. În ce scop prelucrează Catawiki datele dumneavoastră?
Furnizarea Serviciului
Catawiki prelucrează date cu caracter personal în primul rând pentru a furniza Serviciul și pentru a
se asigura că Utilizatorii pot vinde Loturi altor Utilizatori și pot cumpăra Loturi de la alți Utilizatori.
De asemenea, în acest sens, Catawiki prelucrează datele cu caracter personal pentru:
(i) efectuarea de plăți către și prin intermediul Catawiki;
(ii) facturare;
(iii) verificarea identității și alte verificări pentru Licitația online;
(iv) conturi și administrație internă;
(v) îmbunătățirea Serviciilor noastre; și
(vi) afișarea Platformei online într-un format care se potrivește browserului dumneavoastră de
internet și dispozitivului folosit.
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Marketing și comunicare
De asemenea, Catawiki prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing și de
comunicare, precum:
(i) realizarea de informații statistice anonime, pe care le folosim pentru analiza
grupurilor-țintă și a piețelor, dar și pentru îmbunătățirea navigării pe site;
(ii) folosirea de către dumneavoastră și de către noi a rețelelor sociale, implementarea
programului de afiliere Catawiki, promoții la care vă puteți invita prietenii și alte promoții
de marketing;
(iii) prezentarea de sugestii (precum Loturi interesante) și anunțuri direcționate;
(iv) oferirea de servicii și beneficii suplimentare;
(v) informarea Utilizatorilor despre produse, evenimente, oferte și promoții de la Catawiki; și
(vi) păstrarea legăturii, de exemplu, pentru trimiterea de buletine informative, prin telefon ori
SMS, precum și pentru a răspunde la întrebări.
Nereguli și atribuții statutare
Ținem cont de riscurile și obligațiile statutare asociate cu Platforma noastră online și cu Serviciile
noastre. În acest context, este posibil să folosim date cu caracter personal pentru:
(i) securizarea Platformei online și a Serviciilor;
(ii) prevenirea, urmărirea și combaterea fraudei sau a altor utilizări ilegale ale Platformei
online sau ale Serviciilor;
(iii) înregistrarea, medierea și rezolvarea disputelor, inclusiv administrarea notificărilor și a
neregulilor; și
(iv) respectarea obligațiilor statutare, precum solicitările de a păstra înregistrări, dar și a
eventualelor îndatoriri în contextul cercetărilor penale sau de altă natură desfășurate de
autoritățile competente.
Termenii și condițiile Catawiki
Catawiki mai poate prelucra date cu caracter personal și pentru implementarea și executarea
Termenilor și condițiilor sale. De exemplu, în cazurile în care:
(i) verifică dacă Utilizatorii își pot respecta obligațiile de plată, dar verifică și toate faptele și
factorii care sunt importanți pentru încheierea și/sau executarea responsabilă a acordului;
(ii) șterge, reduce sau modifică Materialul Utilizatorului pe Platforma online;
(iii) folosește Materialul Utilizatorului în scopuri promoționale, declarative sau în alte scopuri,
conform licenței dobândite la Termeni și condiții; și
(iv) ia măsuri cu privire la acțiunile care vin în contradicție cu Termenii și condițiile.
C. Când vor fi oferite date către terțele părți?
Datele existente în Contul dumneavoastră sunt în mare măsură protejate. Cu toate acestea, aveți și
un profil public, care poate fi vizualizat de către alți Utilizatori. Puteți vizualiza și administra parțial
datele relevante prin intermediul profilului din Contul lor. Alți Utilizatori obțin acces la date
suplimentare dacă acest lucru este necesar pentru încheierea sau realizarea unei tranzacții cu alt
Utilizator. De exemplu, dacă încheiați un Contract de cumpărare cu alt Utilizator, vor fi comunicate
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adresa dumneavoastră de e-mail și, dacă se solicită, adresa dumneavoastră pentru preluarea sau
trimiterea Loturilor.
Totodată, putem să solicităm serviciile unor agenți de prelucrare. Aceștia sunt terțe părți care
prestează servicii pentru noi și, în acel context, prelucrează și date cu caracter personal, precum
cazul difuzării materialelor prin poștă ori securizarea Platformei online. Agenții de prelucrare au
datoria de a păstra confidențialitatea și pot folosi datele cu caracter personal numai pentru
prestarea de servicii către Catawiki.
În viitor, Catawiki ar putea transfera una ori mai multe componente sau active unei terțe părți sau
le poate fuziona cu ale unei terțe părți. În acest caz, este posibil să ni se solicite transferul datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
De asemenea, este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe
părți:
(i) dacă acest lucru este necesar pentru încheierea de acorduri dintre dumneavoastră și alți
Utilizatori;
(ii) dacă v-ați dat consimțământul specific în acest scop ori dacă ne simțim obligați să
procedăm astfel;
(iii) pentru a respecta obligațiile statutare sau hotărârile judecătorești;
(iv) pentru a pune în aplicare Termenii și condițiile Catawiki; sau
(v) dacă Materialul Utilizatorului este, în mod evident, ilegal față de terțele părți în cauză.
De asemenea, terțele părți sunt implicate în folosirea de Cookie-uri. Consultați D
 eclarația privind
cookie-urile pentru informații despre acest aspect.
Terțele părți cărora Catawiki le furnizează datele dumneavoastră se pot afla în afara Spațiului
Economic European sau pot folosi servere care se află în afara Spațiului Economic European.
Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal poate fi mai scăzut în acele țări decât în Spațiul
Economic European. Prin folosirea serviciilor Catawiki, Utilizatorii își exprimă permisiunea ca datele
cu caracter personal să fie transferate în afara Spațiului Economic European.
Atunci când părăsiți Platforma online și vizitați un site aparținând unei terțe părți sau accesați
mediul digital aparținând acelei terțe părți, această Politică de confidențialitate nu se va mai aplica
și vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate a terței părți în cauză. Acesta este
cazul, de exemplu, când se efectuează plăți prin intermediul unui mediu de plată securizat
aparținând unei terțe părți, precum iDeal sau o companie de carduri de credit.
D. Cum ar trebui să procedați în cazul încălcării clauzelor de confidențialitate?
Catawiki are o procedură pentru raportarea activităților ilegale către Catawiki. Ne puteți anunța și
dacă identificați o încălcare a clauzelor de confidențialitate pe Platforma Online. Catawiki respectă
și protejează viața privată a oricărei persoane care întocmește un raport sau este subiectul unui
raport. Datele cu caracter personal furnizate către Catawiki în contextul unui raport vor fi tratate
întotdeauna confidențial și vor fi utilizate numai pentru soluționarea raportului.
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E. Ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră cu caracter personal dacă se va șterge Contul
dumneavoastră?
Atunci când Contul este șters de dumneavoastră sau de Catawiki, Catawiki va șterge permanent
toate datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru nu include datele pe care Catawiki
are obligația să le stocheze pe perioade mai îndelungate de timp, în conformitate cu obligațiile
statutare de păstrare, sau care sunt prelucrate de către alți Utilizatori sau Materiale ale
Utilizatorilor pe care Catawiki intenționează să le utilizeze din nou în conformitate cu licența emisă
la Termeni și condiții.
F. Puteți vizualiza, corecta sau șterge datele dumneavoastră?
Aveți dreptul de a solicita datele dumneavoastră în scopul verificării. Dacă acest lucru
demonstrează că Catawiki a prelucrat date incorecte cu caracter personal sau a prelucrat date cu
caracter personal pe care nu ar fi trebuit să le prelucreze, aveți dreptul de a solicita companiei
Catawiki să corecteze, să suplimenteze sau să șteargă datele. Puteți trimite astfel de solicitări către
Catawiki folosind datele de contact de mai jos. Catawiki va răspunde solicitării dumneavoastră cât
mai curând posibil și, dacă este cazul, va corecta, va suplimenta sau va șterge datele
dumneavoastră cât mai curând posibil.
G. Se poate modifica această Politică de confidențialitate?
Catawiki poate modifica sau suplimenta această Politică de Confidențialitate. Cea mai recentă
versiune a Politicii de confidențialitate poate fi găsită pe Platforma noastră online sau va fi adusă în
atenția Utilizatorilor atunci când vizitează Platforma online. Catawiki intenționează să păstreze la zi
informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
H. Contact
În cazul în care aveți întrebări despre Politica de confidențialitate și despre folosirea Cookie-urilor
pe Platforma dumneavoastră online, puteți lua oricând legătura cu Catawiki folosind următoarele
date de contact:
Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
Țările de Jos
E.: info@catawiki.com
T.: - +44 20 3856 4102
F.: +49 (0)30 220 125 57
De asemenea, puteți trimite un e-mail folosind formularul de contact.
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