Politica de confidenţialitate pentru IPA Amway şi CPP/CP Amway
Apreciem oportunitatea de a face afaceri cu dumneavoastră. Suntem conştienţi de importanţa confidenţialităţii
datelor personale. Ne-am asumat responsabilitatea de a colabora cu dumneavoastră într-o manieră care să
respecte informaţiile confidenţiale. În acest sens, am elaborat Politica de confidenţialitate în termenii stabiliţi
mai jos. Această politică descrie următoarele aspecte: (a) care sunt datele personale; (b) ce fel de date
personale putem colecta de la dumneavoastră; (c) în ce condiţii putem solicita datele; (d) cum putem prelucra
respectivele date; (e) condiţiile în care le vom putea comunica unor terţi; (f) protejarea datelor
dumneavoastră personale şi (g) drepturile dumneavoastră privitoare la datele personale, iar cel mai important
aspect este acela care explică (h) opţiunile dumneavoastră privind modul de utilizare a datelor personale.
OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ FOLOSIND SITE-URILE NOASTRE WEB, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI
CONDIȚIILE DE UTILI ZARE ALE ACESTORA, CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE ÎNREGISTRARE ALE
ÎNTREPRINZĂTORILOR PRIVAȚI AUTORIZAȚI Amway (IPA Amway), ALE CUMPĂRĂTORILOR PRIVILEGIAȚI
PLUS AMWAY (CPP AMWAY) SAU ALE CUMPĂRĂTORILOR PRIVILEGIAȚI AMWAY (CP AMWAY), ȘI/SAU CU
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR SAU SERVI CIILOR NOASTRE, ȘI VĂ EXPRIMAȚI
CONSIM ȚĂMÂNTUL EXPRES PENTRU COLECTAREA, PĂSTRAREA, TRANSFERUL ȘI STOCAREA DATE LOR
DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ÎN CON DIȚIILE DE MAI JOS .
Dacă în orice moment nu sunteţi de acord cu modalitatea în care utilizăm datele dumneavoastră personale, ne
puteţi contacta pentru a solicita încetarea utilizării. În acest caz, noi vă putem solicita să prezentaţi cererea în
scris, sau vom înceta să utilizăm datele dumneavoastră personale conform solicitării exprese.
Este necesar să folosim datele dumneavoastră personale în diverse moduri pentru ca afacerea să se
desfăşoare în mod eficient şi bineînţeles pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale faţă de dumneavoastră.
În situaţia în care ne solicitaţi încetarea utilizării datelor dumeavoastră personale aşa cum am menţionat mai
sus, vom fi nevoiţi să suspen dăm relaţiile de afaceri fară alte angajamente, prin încetarea convenţiei încheiate
între părţi. Sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, de aceea vă rugăm să citiţi această Politică de
confidenţialitate cu atenţie pentru a vă asigura că aţi înţeles termenii contractuali. Noi ne-am asumat întreaga
responsabilitate de a proteja confidenţialitatea datelor dumneavoastră tocmai pentru ca datele personale să fie
în siguranţă.
CUM NE PUTEȚI CONTACTA
În cazul în care aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi după cum urmează: (1)
prin e-mail la inforo@amway.com (2) prin telefon la 021/202.00.00 sau, (3) prin poştă la Amway România
Marketing S.R.L., Str. Barbu Vacarescu, Nr. 241A, et. 2, Sector 2, Bucuresti 020276, Romania.
CE SUNT DATELE PERSONALE?
Date personale — Datele personale sunt informaţii care ne permit să ştim cu siguranţă cine sunteţi, ca de
exemplu dezvăluirea numelui dvs. Aceste informaţii ne permit să identificăm cu acurateţe persoana, adresa şi
numărul de telefon. La acestea se adaugă informaţii care, combinate cu alte informaţii similare, cum ar fi sexul
persoanei, data naşterii şi altele, ne ajută să vă identificăm mai uşor.
Date personale cu caracter sensibil — Datele personale cu caracter sensibil sunt cele legate de rasă sau etnie,
de orientarea sau apartenenţa politică, de religie sau convingeri filosofice, apartenenţa la sindicate sau date
referitoare la sănătatea sau viaţa sexuală. Pentru colectarea datelor personale cu caracter sensibil este
necesar consimţământul dumneavoastră expres separat. Noi nu colectăm date personale cu caracter sensibil.
Informaţiile colective sau „anonime” — Datele personale nu includ informaţiile colective sau anonime, care nu
ne permit să vă identificăm ca şi persoană fizică. Informaţiile colective sau anonime se referă la orice
informaţie despre dumnea voastră care poate fi inclusă într-o declaraţie despre un grup de persoane sau un
grafic/diagramă care prezintă caracteristicile dumnea voastră sau ale unui grup de indivizi. Spre exemplu,
„20% dintre IPA Amway au cumpărat pastă de dinţi Glister luna trecută” sau „4 din 5 persoane din Europa
deţin un calculator personal”. Informaţiile colective sau anonime includ de asemenea şi URL-ul (adresa de
web) unui site web care poate face referire la site-urile noastre, la IP-ul dumnea voastră (care este un număr
atribuit automat şi la întâmplare computerului dumneavoastră ori de câte ori navigaţi pe Internet), la sistemul
de operare sau tipul de browser, sau termenii de căutare pe care îi introduceţi pe site-urile noastre. Noi vom

reţine adresa dumneavoastră de IP doar dacă interacţionaţi cu noi prin intermediul unui site web. Adresa
dumneavoastră IP este vizibilă pentru majoritatea site-urilor pe care le vizitaţi.
DATE PERSONALE
Date personale solicitate prin contract – Semnarea formularului de înregistrare ca IPA Amway (sau CPP
Amway) şi a formularului de înregistrare ca CP Amway, care ulterior este acceptat de noi, sau achiziţionarea
de produse oferite de societatea noastră, reprezintă acceptarea ofertei noastre şi astfel formarea unui contract
perfect valabil între dvs. şi societatea noastră, în temeiul căruia noi avem posibilitatea de a folosi datele
personale în vederea îndeplinirii clauzelor contractuale aşa cum sunt evidenţiate în Secţiunea “Utilizarea
datelor dvs. personale”.
Aceste date personale necesare la încheierea contractului sunt următoarele:
1) Nume/denumire
2) Adresă
3) Număr de telefon
4) Număr de fax
5) Adresă de e-mail
6) Data naşterii/Vârsta
7) Numar de înregistrare, IPA/CPP/CP (Client) Amway
8) Bancă, carte de credit, carte de debit şi/sau alte informaţii de plată
9) Acceptarea termenilor contractuali
10) Istoricul financiar sau al bonusurilor (în măsura în care are legatură cu afacerea pe care o desfăşuraţi cu
noi)
11) Informaţii despre Performanţele de Afaceri ale Întreprinzătorului Privat Autorizat Amway (inclusiv clasă,
statut, grupa şi calificarea conform planului Amway de Vânzări şi Marketing)
12) Numele companiei Întreprinzătorului Privat Autorizat Amway, detalii privitoare la proprietate şi
management
13) Număr de clienţi /CP/IPA/(CPP) Amway Înregistraţi sau serviţi de dumneavoastră.
Date personale suplimentare – Putem colecta ocazional următoarele date personale suplimentare, printre
altele, de la dumneavoastră: 1) Sexul persoanei 2) ID naţional 3) Istoricul şi conţinutul contactelor 4) Parolă,
cod numeric personal, sau numărul de PIN care are legătură cu site-urile noastre sau cu serviciile de preluare
a apelurilor 5) Preferinţele de produse şi istoricul de utilizare 6) Accesarea site-urilor noastre web 7) Obiceiuri
şi istoric de cumpărare 8) Obiceiuri de dietă 9) Profesiuni 10) Activităţi efectuate împreună cu noi sau
împreună cu clienţii noştri. 11) Opţiuni de afaceri/servicii/produse 12) Factori care vă afectează deciziile
referitoare la afacerea încheiată cu noi 13) Acces Internet, abilităţi şi aptitudini 14) Utilizare de Internet 15)
Preferinţe referitoare la modalităţi de contactare 16) Preferinţe de training 17) Limbi vorbite 18)
Achiziţii/comportamentul referitor la cheltuirea banilor 19) Preferinţe de sprijin sau solicitări 20) Cunoaşterea
istoricului Amway 21) Ratinguri referitoare la satisfacţia dumneavoastră 22) Prezenţa la întâlnirile de grup care
au legătură cu Amway 23) Locul naşterii 24) Naţionalitate 25) Număr de paşaport, data şi locul eliberării, data
expirării 26) Necesităţi legate de transport şi cazare.
Ne obligăm să nu colectăm date personale în cunoştinţă de cauză de la minori sub 18 ani. Dacă vom constata
că accidental am obţinut date de la un minor, le vom şterge imediat din baza de date.
Materialele fotografice sau audio-video – Putem colecta materiale fotografice şi/sau audio video care redau
imaginea şi/sau înregistrarea vocii şi/sau citarea unor cuvinte rostite de dumneavoastră, în calitate de IPA sau
CPP Amway, dar vom folosi, reproduce, modifica şi/sau autoriza aceste imagini, înregistrări citate, doar în baza
consimţământului dumneavoastră expres şi special în Contractul de IPA Amway sau de CPP Amway şi/sau
exprimat altfel.
ÎN CE CONDIȚII PUTEM COLECTA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Când ne contactaţi telefonic, prin e-mail, fax sau vizitând site-urile noastre publice, puteţi furniza în mod
voluntar datele dumneavoastră personale spre a fi folosite de către noi, sau spre a anunţa un Întreprinzător
Privat Autorizat Amway (IPA Amway) sau CPP Amway. Urmare a furnizării datelor, noi vă putem contacta
pentru a răspunde la comentariile şi întrebările dumneavoastră. În această situaţie, este posibil ca noi să
păstrăm o evidenţă a datelor dumneavoastră de contact, într-un dosar ce conţine şi alte evidenţe similare cu
ale dumneavoastră.
Înregistrare — Când va înregistraţi ca şi IPA, CPP sau CP Amway, noi preluăm datele dumneavoastră
personale prezentate pe formularul de înregistrare ca IPA, CPP sau CP Amway. Aceste date pot include
numele, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, codul numeric personal, data naşterii,
informaţii referitoare la cartea de credit/ contul bancar/cardul de debit pentru procesarea plăţii taxei de
Înregistrare, şi altele. Ca rezultat al Înregistrării, vi se atribuie un număr de Înregistrare de IPA (CPP) Amway
sau de CP Amway şi veţi selecta (sau vi se vor atribui) una sau mai multe parole sau numere de identificare
(în unele situaţii), toate acestea fiind stocate de noi.
Reînnoire — Când reînnoiţi contractul ca IPA (CPP) Amway sau ca CP Amway, noi putem colecta informaţii
personale de la dumneavoastră. Aceste date pot include informaţii de contact reînnoite sau informaţii
privitoare la cartea de credit în vederea procesării plăţii taxei de reînnoire, printre altele.
Renunţarea la reînnoire/Terminare — În cazul în care înregistrarea dvs. ca IPA/CPP Amway sau ca CP Amway
expiră fără ca dvs. să optaţi în vederea reînnoirii acesteia sau dacă societatea noastră optează în vederea
încetării raporturilor juridice cu dvs., avem posibilitatea să adunăm unele informaţii per sonale, în ceea ce vă
priveşte. Aceste informaţii pot include opinia dumneavoastră despre noi şi/sau factorii care au influenţat
decizia dumnea voastră de a pune capăt colaborării cu noi, precum şi informaţii cu privire la adresa de livrare
sau modalităţile de contact în vederea unor tranzacţii de afaceri care trebuie să fie terminate, astfel încât să ne
putem îmbunătăţi produsele şi serviciile, pentru a răspunde mai bine pe viitor nevoilor IPA (CPP) Amway sau
ale CP-ilor Amway.
Comanda — Când efectuaţi o comandă de produse şi servicii, noi preluăm anumite date personale (cum ar fi
numele, număr de IPA/CPP Amway sau de CP Amway (dacă este cazul), informaţii privitoare la livrare, contact
şi facturare, informaţii referitoare la tranzacţii, cărţi de credit/ contul bancar/cardul de debit) şi putem reţine
aceste informaţii ca facând parte din baza noastră de date.
Sondaje şi activităţi promoţionale — Ocazional, puteţi furniza voluntar date personale pentru a completa
sondaje şi chestionare sau pentru a participa la poll-uri (mic sondaj cu maximum 3 întrebări) şi declaraţii
personalizate, la cererea noastră, pentru ca noi să putem înţelege nevoile dumneavoastră şi pentru a ne
îmbunătăţi produsele şi serviciile, astfel încât să răspundem mai bine acestor nevoi.
Utilizarea site-urilor web — Când folosiţi site-urile noastre web, vă putem solicita să ne furnizaţi date
personale de contact pe care le vom stoca. În plus, putem obţine date personale privitoare la acceptarea de
către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor noastre, privitoare la utilizarea site-ului web, precum şi la
tranzacţiile pe care le-aţi făcut cu noi pe web.
Modalitatea de a ne contacta — Când ne contactaţi prin telefon, e-mail, poştă, fax sau prin alte moda lităţi, noi
putem păstra evidenţa acestui contact.
Evenimente şi întruniri Amway – Ocazional, aveţi posibilitatea de a participa la evenimente şi întruniri
organizate de noi, pentru care şi la care este posibil să furnizaţi datele dumneavoastră personale, inclusiv
materiale foto şi/sau audio/ video, care să reprezinte imaginea dumnea voastră şi/sau înregistrarea vocii
dumneavoastră şi/sau citate ale unor cuvinte rostite de dumneavoastră.
Cookie-uri – Când ne contactaţi prin intermediul site-urilor Amway, noi folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt
fişiere de date stocate în computerul dumneavoastră. Ele pot conţine informaţii care să permită promotorului
unui site web să identifice un utilizator ori de câte ori accesează un site, şi să determine modul în care acesta
interacţionează cu site-ul şi cât de des revine. Cookie-urile pe care le folosim înregistrează faptul ca aţi
acceptat sau nu aţi acceptat Condiţiile de utilizare (inclusiv această Politică de confiden ţialitate). Toate cookieurile pe care le folosim au date de expirare care nu sunt mai mari de şase (6) săptămâni de la instalare. Când
vizitaţi site-urile oficiale ale Amway, serverul ataşeaza un mic text la unitatea dumneavoastră de hard – acesta
este un cookie. Acest fişier este unic pentru dumneavoastră şi poate fi citit de serverul sau de browserul
dumneavoastră. Acest cookie unic ne informează pe noi sau pe afiliaţii noştri că aţi folosit computerul pentru a
accesa din nou site-urile oficiale ale Amway. Putem de asemenea să folosim cookie-urile pentru (i) a înregistra
acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi a condiţiilor aplicabile; (ii) a autentifica şi a înregistra
acceptarea de către dumneavoastră în vederea folosirii altor informaţii, inclusiv datele personale pe care ni le
puteţi furniza în mod voluntar şi ocazional prin site-urile oficiale Amway în conformitate cu Politica noastră de
confidenţialitate; şi (iii) putem urmări şi înregistra modul în care aţi navigat pe site-urile oficiale ale Amway.

Cookie-urile nu pot fi folosite ca un cod şi nu pot fi folosite pentru a transmite viruşi. Alte servere nu le pot citi
iar informaţiile personale nu pot fi preluate din acestea. Ele nu sunt decât o metodă de identificare pe care o
vom partaja noi cu dumnea voastră; nu le vom comunica nici unei alte persoane în afara Amway, a afiliaţilor
Amway sau a Terţilor identificaţi în acest document. Dacă nu doriţi să acceptaţi cookie-uri de la site-urile
oficiale Amway sau de la alte site-uri, software–ul browserului dumneavoastră trebuie să vă permită să
refuzaţi cookie-urile. Totuşi, trebuie să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookie-urile sau dacă modificaţi cookie-urile în
orice fel, este posibil să nu puteţi accesa site-urile oficiale Amway sau anumite informaţii de pe acestea,
materiale şi/sau servicii disponibile pe site-urile oficiale Amway.
Datele dvs. personale vor fi obţinute prin: (a) afiliaţii noştri, reprezentanţele şi/sau diviziile noastre, (b) agenţii
sau terţe părţi, inclusiv terţii care se ocupă cu sistemul de informaţii, contractorii de la centrele de preluare a
apelurilor, contractorii care se ocupă de bazele de date, furnizorii de produse sau servicii disponibile prin
intermediul nostru, consultanţii noştri pe probleme de marketing şi de afaceri şi/sau băncile (de numiţi colectiv
Terţi), dar aceasta se va face întotdeauna în conformitate cu Politica de confidenţialitate.
UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Datele personale solicitate de la dumneavoastră (care sunt prezentate în secţiunea de mai sus denumită „Date
personale – Date personale solicitate prin contract”) vor fi folosite în vederea încheierii contractului, respectiv
a aplicării termenilor contractuali după cum urmează:
1) Procesarea formularului de înregistrare ca IPA (CPP) Amway sau ca CP Amway;
2) Procesarea comenzilor efectuate de dumneavoastră;
3) Procesarea plăţilor efectuate de dumnea voastră;
4) Facilitarea efectuării Contractului de înregistrare ca IPA (CPP) Amway sau CP Amway sau contractele cu
afiliaţii noştri, inclusiv (fără limitare): (i) urmărirea sau efectuarea de rapoarte privitoare la linia de îndrumare;
(ii) furnizarea de informaţii referitoare la dumneavoastră şi la volumul de cumpărări al liniei de îndrumare, la
bonusurile câştigate, la nivelul de recunoaştere şi alte informaţii referitoare la performanţele de afaceri ale
dumneavoastră, ale IPA (CPP) Amway îndrumaţi de dumneavoastră şi linia de îndrumare IPA Amway în
conformitate cu Planul de Vânzări şi Marketing Amway; (iii) furnizarea numelui, adresei, numărului de telefon
şi/sau adresei de e-mail pentru CP, IPA (CPP) Amway ai liniei de îndrumare ascendente şi descendente şi (iv)
comunicarea cu dumneavoastră privind înregistrarea, comenzile sau plăţile efectuate de dumneavoastră,
pentru a răspunde la comentariile sau între bările dumneavoastră;
5) Evitarea fraudei;
6) Încasarea datoriilor şi/sau
7) Confirmarea accesului la informaţiile noastre, la materiale, produse şi/sau alte servicii.
În plus, putem folosi aceste date care sunt solicitate prin contract precum şi alte elemente privitoare la datele
personale descrise mai sus cu următoarele scopuri:
1) Colectarea de date în scop statistic;
2) Efectuarea unui studiu demografic sau a altor tipuri de cercetări;
3) Confirmarea, validarea, sau corectarea datelor dumneavoastră personale;
4) Determinarea performanţelor în conformitate cu Contractul de înregistrare ca IPA (CPP) Amway sau CP
Amway încheiat cu noi sau cu afiliaţii noştri;
5) Depistarea modului în care folosiţi informaţiile, materialele, produsele şi/sau serviciile noastre, inclusiv (fără
limitare) monitorizarea nivelului general de activitate în cadrul site-urilor oficiale Amway;
6) Evaluarea nivelului de satisfacţie privitor la informaţiile noastre curente, comunicările, mate rialele,
produsele şi/sau serviciile;
7) îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei produselor, serviciilor, informaţiilor şi/sau materialelor şi/sau modificarea
acestora astfel încât să corespundă nevoilor dumneavoastră;
8) Personalizarea nivelului, tipului şi metodelor dumneavoastră de contact prin ajustarea informaţiilor,
comunicărilor, materialelor, ofertelor de produse sau servicii pentru dumneavoastră sau un grup de persoane
cu aceleaşi caracteristici ca şi dumneavoastră şi/sau în baza nevoilor dumneavoastră specifice, cu condiţia ca

dumneavoastră să fi consimţit în mod explicit la utilizarea datelor personale cu scopuri de marketing (conform
celor prezentate în secţiunea din prezentul act denumit „Drepturile Dumneavoastră” - „Consimţământ pentru
Marketing Direct”);
9) Diagnosticarea problemelor cu serverele computerelor noastre.
În cele din urmă, noi vom folosi, reproduce, modifica, publica şi/sau breveta materiale fotografice şi/sau
audio/video care prezintă imaginea şi/sau înregistrarea vocii dumneavoastră şi/sau citarea unor cuvinte rostite
de dumneavoastră în baza acordului dumneavoastră exprimat în mod explicit şi separat în Contractul de
Înregistrare ca IPA (CPP) Amway sau CP Amway şi/sau prin alte metode.
TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE
Amway nu va transmite, vinde, închiria sau comercializa datele dumneavoastră personale.
Terţi — Atunci când vom considera a fi necesar sau în beneficiul dvs., vom avea posibilitatea să furni zăm una
sau mai multe dintre datele dvs. personale către terţi, în vederea coordonării afacerii noastre cât mai eficient
sau pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale. Pe aceşti terţi îi vom putea contracta pentru a procesa datele
personale, inclusiv IPA/CP (CPP) Amway din linia de îndrumare ascendentă sau descendentă. În acest scop,
între societatea noastră şi Terţi se vor încheia contracte de confidenţialitate care vor cuprinde clauza de
confidenţialitate a datelor dvs. personale alături de stipularea unei clauze ce va avea în vedere folosirea
acestor informaţii personale în concor danţă cu Politica de confidenţialitate şi cu legea. Aceste scopuri nu vor
avea niciodată o sferă de cuprindere mai mare decât scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră
personale în modurile descrise mai sus. Terţii nu vor avea dreptul de a folosi datele personale pentru scopuri
personale. În plus, Terţii nu vor avea dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale altor terţi decât
dacă acest lucru este necesar în vederea contractului pe care l-au încheiat cu noi.
IPA (CP/CPP) Amway — Dacă sunteţi IPA/ CP (/CPP) Amway, veţi primi instrucţiuni şi informaţii de la propria
reţea de sprijin care constă din linia de îndrumare IPA (CPP) Amway şi linia ascendentă de IPA/CP/(CPP)
Amway. Dacă sunteţi CP Amway, veţi primi îndrumări referitoare la produse, la comenzi, şi informaţii despre
produse de la IPA (CPP) Amway care vă îndrumă, pentru acele produse pe care le comandă şi de la noi sau de
la afiliaţii noştri, reprezentanţele sau diviziile noastre. Pentru a permite astfel de comunicări şi pentru a ne
permite să administrăm afacerea şi să ne îndeplinim obligaţiile contractuale, este posibil ca noi să transmitem
datele dumneavoastră personale solicitate prin contract (după cum s-a stabilit mai sus) şi preferinţele
privitoare la produse către IPA(CPP) Amway care vă îndrumă, precum şi către liniile de îndrumare ascendente
şi/sau descendente IPA Amway. Aceştia au obligaţia de a trata aceste date personale în conformitate cu
Politica de confidenţialitate şi cu toate legile aplicabile.
Publicare – Putem publica materiale fotografice şi/sau audio/video care să reprezinte imaginea dumneavoastră
şi/sau înregistrări ale vocii dumneavoastră şi/sau citarea unor cuvinte rostite de dumneavoastră, în calitatea
dumneavoastră de IPA (CPP) Amway sau de CP Amway, dar vom proceda astfel în baza consimţământului
exprimat în mod expres şi separat în cadrul Contractului de Înregistrare ca IPA (CPP) Amway sau ca CP
Amway şi/sau prin altă modalitate.
Diverse — În cazul în care suntem solicitaţi de terţe persoane autorizate de lege, în vederea dezvăluirii unor
date personale ale dvs., vom proceda la aceasta în conformitate cu legea. De asemenea, ne rezervăm dreptul
de a comunica autorităţilor legale orice activităţi pe care le considerăm a fi ilegale. În cele din urmă, putem
transmite datele personale când considerăm că acest lucru este ne cesar pentru a proteja drepturile,
proprietatea sau siguranţa noastră sau a unor terţi. Bineînţeles, nu suntem răspunzători pentru practicile de
confidenţialitate ale unor terţi care pot furniza, accesa prin link-uri la informaţiile noastre, la materiale,
produse şi/sau servicii.
Orice întrebări referitoare la aceste practici de confidenţialitate trebuie să fie adresate terţilor în cauză. Este
responsabilitatea dumneavoastră sa verificaţi practicile lor de confidenţialitate.
CUM ASIGURĂM CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Stocarea datelor dumneavoastră personale— Vom stoca datele personale în baze de date întreţinute de noi
sau afiliaţii noştri în România, Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada Michigan 49355-0001, SUA, Germania
şi Polonia şi Statele Unite. Ocazional, putem combina datele dumneavoastră personale cu alte date stocate de
noi sau de afiliaţii noştri din alte ţări, cu scopul calculării de bonusuri, creării de rapoarte privitoare la
bonusuri, linii de îndrumare şi/sau alte rapoarte IPA Amway. Aceşti afiliaţi pot păstra datele dumneavoastră
personale în această formulă combinată, în bazele lor de date
Transferul de date în afara Uniunii Europene — Nu vom transfera niciodată datele dumneavoastră în afara
Uniunii Europene, excepţie facând transferul către afiliaţii noştri, Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada

Michigan 49355-0001, SUA sau alte părţi cu care aceşti afiliaţi au contracte de procesare a datelor personale,
în urma instrucţiunilor primite de la afiliaţi, în conformitate cu termenii stabiliţi în această Politică de
confidenţialitate.
Securitatea bazelor de date electronice — Bazele de date electronice vor fi păstrate pe servere in de pen dente
sigure, localizate în zone controlate şi protejate. Pentru datele personale care sunt păstrate în format
electronic se vor face rezerve în mod periodic. Datele de rezervă vor fi păstrate într-o a doua zonă în mod
controlat şi sigur. Datele per sonale păstrate în format electronic vor fi ac ce si bile doar pentru utilizatorii
angajaţi sau autorizaţi de Amway, de afiliaţi, reprezentanţe şi/sau divi ziuni ale Amway, de terţi şi de IPA
(CPP) Amway care au numere aprobate de logare şi parole, iar dacă legea pre vede acest lucru, aceste părţi se
vor supune tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate.
Securitatea datelor personale stocate pe suport de hârtie — Copiile pe suport de hârtie ale datelor personale
vor fi păstrate la o locaţie sigură sau într-un dulap la sediul Amway. O astfel de locaţie sau dulap va trebui
încuiat atunci când nu este folosit. Accesul la o astfel de locaţie şi/sau dulap în care se păstrează datele
personale va fi limitat la indivizii al căror statut de angajaţi ai Amway le impune să aibă drept de acces.
Responsabilitatea dumneavoastră pentru numărul de identificare ca IPA (CPP) Amway sau ca CP Amway,
pentru parola(e) şi/sau pentru codurile numerice personale — Este răspunderea dumneavoastră să păstraţi
confidenţialitatea numărului de identificare IPA (CPP) Amway sau CP Amway, a parolei(lor) şi/sau a codurilor
numerice personale pe care le folosiţi pentru a accesa site-urile noastre web, dacă există astfel de elemente,
sau a altor servicii ale noastre. Trebuie să ne înştiinţaţi cu promptitudine dacă numărul de identificare IPA
(CPP) Amway sau de CP Amway, parola sau codul numeric personal au fost obţinute de un terţ. Deoarece
numărul de identificare IPA (CPP) Amway sau de CP Amway, parola şi codul numeric personal vă sunt
specifice, vă asumaţi răspunderea pentru utilizarea site-urilor noastre web sau a altor servicii cu ajutorul
numărului de identificare IPA (CPP) Amway sau de CP Amway, parolei sau codului numeric personal.
Manageri interimari sau directori comerciali — Dacă sunteţi IPA (CPP) Amway, puteţi delega anumite persoane
să acceseze informaţiile, materialele şi serviciile dumneavoastră în calitate de director comercial sau manager
interimar; dacă procedaţi astfel, trebuie să o faceţi în scris şi trebuie să ne furnizaţi o copie a autorizării scrise.
Procedând astfel, ne autorizaţi să furnizăm acestor persoane informaţiile de acces despre dumneavoastră şi
afacerea dumneavoastră, în conformitate cu autorizaţia emisă şi cu această Politică de con fidenţialitate. În
cazul în care delegaţi o persoană să acceseze informaţiile, materialele şi serviciile noastre în calitate de
manager sau de director al IPA Amway, rezultă că ne autorizaţi să furnizăm aceste informaţii acestei persoane
mandatate de dvs.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În plus faţă de alte drepturi, prezentate în secţiunea „Opţiunile dumneavoastră” din această Politică de
confidenţialitate sau în alte secţiuni ale acesteia, dvs. aveţi următoarele drepturi referitoare la datele
personale:
Accesul la datele personale şi corectarea acestora — Noi suntem controlorul de date responsabil pentru
procesarea datelor dumneavoastră personale. Drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea aplicabilă,
includ accesul la datele personale aflate sub controlul nostru precum şi dreptul de a corecta sau şterge astfel
de date. Pentru a exercita acest drept, trebuie să faceţi o cerere direct către noi pentru a primi informaţii
referitoare la datele dumneavoastră personale. Vă putem trimite de asemenea un chestionar sau avize care
conţin anumite date personale pe care să le revizuiţi şi să le corectaţi. În cele din urmă, toate documentele pe
care vi le trimitem în decursul normal al relaţiei de afaceri şi care conţin datele dumneavoastră personale vor
necesita revizuirea acestor date spre a le verifica corectitudinea. Dacă descoperiţi date personale incorecte,
trebuie să completaţi un formular de modificare a datelor care se gaseşte în Setul de Pornire 2 al Amway, fie îl
puteţi obţine direct la Amway România sau pe anumite site-uri oficiale Amway, pe care apoi să îl trimiteţi prin
fax sau e-mail la adresa specificată pe el.
Ștergerea datelor personale la terminarea colaborării — Aveţi dreptul de a şterge datele personale din baza
noastră de date într-o perioadă de timp rezonabilă după ce acestea au fost folosite pentru scopul pentru care
au fost obţinute. În general, vom încerca să ne asigurăm că datele personale care au legatură cu IPA (CPP)
Amway sau cu înregistrarea CP-ilor Amway care au încheiat colaborarea sau cărora le-a expirat durata de
înregistrare sunt şterse din sistemul nostru în 3 (trei) ani de la încetarea colaborării sau de la expirare, dacă
nu există afaceri care se desfăşoară în continuare şi care să justifice reţinerea acestor date pentru perioade
mai îndelungate de timp.
Informaţii despre datele dumneavoastră personale primite de la terţi — Dacă datele dumneavoastră personale
nu sunt obţinute direct de la dumneavoastră, veţi fi informat înainte de procesarea acestora şi se va solicita
consimţământul în vederea procesării.

Acordul pentru vânzări directe — Aveţi dreptul de a vă da acordul pentru vânzări directe efectuate de către
noi. Acestea includ orice comunicări directe (inclusiv, fără limitare, comunicări directe prin poştă, e-mail,
telefon, SMS) care au ca scop să genereze vânzări sau o cerere pentru informaţii suplimentare sau să solicite
informaţii de la destinatar. Vânzările directe includ oferte speciale de produse cu preţuri reduse, oferte pentru
cumpărarea produsului “x” pentru a primi produsul “x” gratuit, oferte pentru VP/VA suplimentare pentru o
anumită achiziţie etc. Nu sunt incluse comunicările cu scopul de a-i instrui pe IPA (CPP) Amway sau CP Amway
despre produse, despre oportunitatea de afaceri Amway şi/sau despre metodele de vân zare cu amănuntul şi
de îndrumare. Deşi aţi consimţit (sau nu) pentru vânzari directe pe formularul de înregistrare IPA (CPP)
Amway sau de CP Amway, dvs. puteţi schimba acest consimţământ (sau sfera de cuprindere a
consimţământului) în orice moment, contactându- ne, în scris, pentru a ne adresa această cerere, la Amway
România Marketing S.R.L., Str. Barbu Vacarescu, Nr. 241A, et. 2, Sector 2, Bucuresti 020276, Romania.
MODIFICAREA ACESTEI POLITICI
Ne rezervăm posibilitatea de a modifica această Politică de confidenţialitate în vederea corelării acesteia cu
noile reglementări legale şi cu noile practici. Dacă sunteţi IPA(CPP) Amway, veţi fi informat despre modificările
acestei Politici de confi denţialitate prin publicarea acestor modificări în revista AMAGRAM™, în literatura
oficială Amway sau pe site-urile oficiale Amway, sau prin orice altă metodă permisă de legea aplicabilă, pe
care aveţi obligaţia de a o citi cu atenţie pentru a afla despre astfel de modificări. Dacă sunteţi CP Amway, veţi
fi informat despre aceste modificări ale Politicii de Confidenţialitate prin publicarea acestora în literatura
oficială Amway sau pe siteurile oficiale Amway, sau prin orice altă metodă permisă de legea aplicabilă, pe care
aveţi obligaţia de a o citi cu atenţie pentru a afla despre astfel de modificări. Vă încurajăm să consultaţi
frecvent această Politică de confidenţialitate.

