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Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal 

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de aplicația noastră. Protejarea datelor 
dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. În continuare vă 
informăm în detaliu despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră. 

În principiu, colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri 
numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca aplicația să funcționeze 
bine sau dacă este necesar pentru conținutul și serviciile pe care le oferim.  

1. Numele și adresa entității responsabile în conformitate cu art. 4 alin. (7) din 
DS-GVO (Reg. privind protecția datelor) 

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor pe acest site este: 

Rimini Apparat GbR:  
Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel  
Stresemannstraße 29  
10963 Berlin  
thewalks@rimini-protokoll.de 

2. Colectarea datelor cu caracter personal în cazul utilizării aplicației   

În momentul în care descărcați aplicația noastră, informațiile necesare în acest scop 
sunt transferate către magazinul de aplicații corespunzător. Printre acestea se numără, 
cu predilecție, numele utilizatorului, adresa de e-mail, ID-ul dispozitivului și ora 
descărcării. Noi nu influențăm însă în niciun fel colectarea acestor date și nici nu 
beneficiem de ele. Dacă doriți să utilizați aplicația noastră, trebuie să știți că noi 
colectăm acele date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vizualiza 
aplicația noastră și pentru a asigura stabilitatea și securitatea (temeiul juridic este art. 
6 alin. 1 p. 1 p. 1 lit. f DS-GVO (Reg. privind protecția datelor/GDPR)). Printrea aceste 
date se numără: 

• Tipul de dispozitiv final utilizat de dumneavoastră 

• Data și ora solicitării 

• Conținutul cererii (pagina specifică) 

• Starea de acces/codul de stare HTTP 

• Volumul de date transferate în fiecare caz 

• Selecția de limbă 
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În cazul în care aplicația se blochează, puteți trimite un raport de eroare către App-
Store. În acest caz, avem acces la următoarele date pentru a asigura stabilitatea și 
securitatea aplicației (temeiul juridic este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f DS-GVO (Reg. Privind 
prorecția datelor/GDPR)): 

• Date de utilizator precum numele și ID-ul dispozitivului 

• Date de jurnal privind problema survenită 

3. Procesarea plăților cu Stripe 

3.1. Atunci când efectuați o plată în aplicația noastră, plata se poate face 
utilizând Google Pay, Apple Pay, carduri de debit, carduri de credit, PayPal 
și transfer imediat. Furnizorul acestui serviciu de plată este Stripe Payments 
Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda. 
Stripe colectează date precum numele și adresa, dar și date bancare, cum 
ar fi metoda de plată, numărul cardului de credit, numerele de cont și 
valoarea contractului. În plus, Stripe instalează cookie-uri pentru a derula 
procesul de plată și pentru a asigura securitatea procesului de plată. 

3.2. Am semnat un acord de prelucrare a datelor cu Stripe Payments Europe Ltd, 
Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda, în conformitate 
cu art. 28 DS-GVO (GDPR). Acordul poate fi consultat aici: https://
support.stripe.com/questions/accept-and-download-your-data-processing-
agreement-(dpa)-with-stripe 

3.3. Precizăm că, atunci când folosim Stripe, datele utilizatorilor pot fi 
prelucrate în afara Uniunii Europene. Acest lucru poate avea ca rezultat 
riscuri pentru utilizatori, deoarece, aceștia ar putea întâmpina dificultăți 
mai mari în ceea ce privește respectarea drepturilor lor. Stripe a 
implementat în contractele sale clauza contractuală standard pentru 
transferul de date. (a se vedea https://support.stripe.com/questions/does-
stripe-offer-new-standard-contractual-clauses-(sccs). 

3.4. Pentru o prezentare detaliată a formelor concrete de prelucrare efectuate 
de Stripe și a opțiunilor de contestare, facem trimitere la declarația de 
confidențialitate și la informațiile furnizate de Stripe la adresa https://
stripe.com/de/privacy und https://stripe.com/de/guides/general-data-
protection-regulation. 

3.5. Temeiul juridic pentru transmiterea datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 pct. 1 
lit. b DS-GVO (GDPR). Datele dvs. vor fi transmise numai în scopul procesării 
plății și numai în măsura în care sunt necesare în acest scop. 
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4. Utilizarea de fotografii  

4.1. Dacă folosiți opțiunea de a încărca fotografii atunci când utilizați aplicația 
noastră, vom colecta date sub forma fotografiei încărcate. Aceste fotografii 
pot fi vizualizate de alți utilizatori ai aplicației.  

4.2. Scopul prelucrării datelor este de a oferi o experiență mai bună, interactivă 
pentru utilizator și de a respecta acordul de licență pentru fotografia 
încărcată.  

4.3. Temeiul juridic pentru colectarea și prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 
prop. 1 lit. b DS-GVO (GDPR). 

5. Includerea materialului cartografic în aplicație 

5.1. În aplicația noastră sunt integrate serviciul de hărți Apple Maps de la Apple 
Inc, One Apple Park Way, Cupertino, California, SUA, 95014, și serviciul de 
hărți Google Maps de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, SUA. Aceste servicii stochează date sub forma orei și 
a locului în care o fotografie este încărcată în aplicație. 

5.2. Pentru o descriere detaliată a modalităților de prelucrare utilizate de Apple 
și Google și a căilor de contestare, vă rugăm să consultați politica de 
confidențialitate și informațiile privind protecția datelor personale la 
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ și la https://
policies.google.com/privacy?hl=de.   

5.3. Precizăm că, atunci când folosim Stripe, datele utilizatorilor pot fi 
prelucrate în afara Uniunii Europene. Acest lucru poate avea ca rezultat 
riscuri pentru utilizatori, deoarece, aceștia ar putea întâmpina dificultăți 
mai mari în ceea ce privește respectarea drepturilor lor. Clauza 
contractuală standard pentru transferul de date de către Apple poate fi 
consultată la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-
scc_en.  Clauzele contractuale standard pentru transferul de date de către 
Google pot fi consultate la https://support.google.com/adspolicy/answer/
10042247?hl=de.  

5.4. Scopul prelucrării datelor este de a oferi o experiență mai bună, interactivă 
pentru utilizator și de a respecta acordul de licență pentru fotografia 
încărcată. 

5.5. Temeiul juridic pentru colectarea și prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 
prop. 1 lit. b DS-GVO (GDPR). 
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6. Consimțământul pentru transmiterea de date către SUA 

Dacă ați decis să utilizați serviciile Stripe pentru plată sau dacă ați decis să încărcați 
fotografii și să partajați astfel locația și ora cu Google Maps sau Apple, vă dați în 
același timp acordul, în conformitate cu art. 49 alin. 1, p.1, lit. a DSGVO (GDPR), ca 
datele dvs. personale să fie prelucrate în SUA. Statele Unite ale Americii au fost 
evaluate de Curtea Europeană de Justiție ca fiind o țară cu un nivel insuficient de 
protecție a datelor în conformitate cu standardele UE. În special, există riscul ca 
datele dumneavoastră să fie prelucrate de către instanțele din SUA, autoritățile de 
aplicare a legii din SUA și autoritățile de securitate națională în conformitate cu 
legislația americană în scopuri de control și monitorizare, uneori fără posibilitatea de a 
recurge la vreo cale de atac. Cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul, 
transferul de date menționat mai sus nu va avea loc. 

7. Drepturile dumneavoastră 

7.1. Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal care 
vă privesc: 

• Dreptul la informare  

• Dreptul de retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor 
personale dacă l-ați exprimat în prealabil  

• Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor 

• Dreptul la limitarea prelucrării datelor 

• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

• Dreptul la portabilitatea datelor 

7.2. În plus, aveți dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere 
a protecției datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal.  

8. Ștergerea datelor de către responsabilul cu prelucrarea datelor 

8.1. Prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal numai pentru perioada 
de timp care este necesară pentru a atinge obiectivul pentru care au fost 
stocate sau dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru. 
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8.2. Dacă scopul stocării nu mai este valabil sau dacă perioada de stocare 
impusă prin lege expiră, vom bloca sau vom șterge datele cu caracter 
personal în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru aceasta nu este 
necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră.
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