DECLARAȚIA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Ultima actualizare: 1 noiembrie 2021
Prezentare generală
Mars se mândrește că este o întreprindere familială de peste 100 de ani. Exact
această independență este cea care ne oferă darul libertății de a gândi în termeni
de generații, nu de trimestre, astfel încât să putem investi în viitorul pe termen lung
al afacerii noastre, al oamenilor noștri, al consumatorilor noștri și al planetei –
ghidați întotdeauna de Principiile noastre solide. Credem că lumea pe care ne-o
dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi.
Principiile noastre privind confidențialitatea datelor:
1. Prețuim și respectăm Datele cu caracter personal care ne sunt încredințate.
2. Ne propunem să fim transparenți și responsabili în legătură cu modul în
care gestionăm Datele cu caracter personal aflate în posesia noastră,
ghidați de cele Cinci Principii ale noastre și de lege.
3. Îmbrățișăm și respectăm aceste drepturi la confidențialitate acordate
consumatorilor, clienților și candidaților pentru un loc de muncă în cadrul
companiei.
4. Ne angajăm să îmbunătățim permanent practicile noastre de
confidențialitate și securitate.
Această Declarație de confidențialitate vă oferă informații despre modul în care
colectăm, utilizăm și partajăm Datele cu caracter personal în cadrul Mars,
Incorporated și al companiilor din grup, care include filiale și afiliați (colectiv,
„Mars”, „noi” sau „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre”), prin intermediul siteurilor noastre web, al aplicațiilor mobile sau al altor site-uri care afișează această
Politică de confidențialitate (colectiv, „Site-urile”). Această Politică de
confidențialitate se va aplica, de asemenea, informațiilor colectate de la dvs.
personal și la oricare dintre magazinele noastre de vânzare cu amănuntul și/sau
spitalele noastre de diagnostic, imagistică și/sau veterinare și instituțiile noastre
pentru animale de companie (numite, de asemenea, „Site-urile”) și atunci când
candidați pentru o poziție în cadrul companiei Mars.
Contactați-ne
Ne angajăm să lucrăm cu dumneavoastră pentru a răspunde prompt la orice
întrebări sau nelămuriri pe care le aveți.

Dacă aveți o întrebare generală, doriți să contactați echipa globală de
confidențialitate și/sau responsabilul cu protecția datelor Mars, vă rugăm să
apăsați aici. Dacă aveți o solicitare cu privire la datele dumneavoastră și doriți să
vă exercitați drepturile conform legislației în vigoare, vă rugăm să apăsați aici.
Dacă sunteți rezident în California și doriți să vă exercitați dreptul de a cere să nu
vindem datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să apăsați aici. De
asemenea, puteți înainta o solicitare sunând la 1-844-316-5985 sau contactând o
anumită entitate Mars cu care aveți o relație, inclusiv:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: apăsând aici sau sunând la 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: apăsând aici sau sunând
la 855-900-8444
VCA Animal Hospitals: apăsând aici sau sunând la 1-844-276-5786.

Pentru a imprima această Declarație de confidențialitate, vă rugăm să apăsați aici.
Care este domeniul de aplicare al prezentei Declarații de confidențialitate?
Această Declarație de confidențialitate se aplică Datelor cu caracter personal
colectate sau prelucrate de Mars, Incorporated și de grupul său de companii.
Declarația de confidențialitate se aplică în cazul în care colectăm Date cu
caracter personal direct, prin intermediul site-urilor noastre web, al aplicațiilor
mobile, prin e-mail, la spitalele veterinare, prin social media și alte site-uri care
afișează această Declarație de confidențialitate („Site-urile”). Datele dvs. cu
caracter personal includ informații sau o combinație de informații care ar putea fi
utilizate, direct sau indirect, pentru a vă identifica („Date cu caracter personal”).
Acestea includ identificatori precum un nume, număr de identificare, date
referitoare la locație, identificator online sau factori legați de identitatea fizică,
fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. Rețineți că
definiția Datelor cu caracter personal poate varia în funcție de regiune. În cazul în
care colectăm informații care sunt considerate Date cu caracter personal în
regiunea dvs., le vom trata ca atare, în conformitate cu această Declarație de
confidențialitate și cu legislația locală aplicabilă.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Declarație de confidențialitate pentru a
înțelege politicile și practicile noastre legate de Datele dvs. cu caracter personal.
Această Declarație de confidențialitate se poate modifica periodic. Vă vom
anunța cu privire la modificările semnificative printr-o notificare postată pe pagina
noastră principală pentru o perioadă rezonabilă de timp și modificând data
„Ultimei actualizări”. Vă rugăm să verificați în urmă dacă există actualizări.
Respectăm legile cu privire la protecția datelor din țara și statul dvs. și cooperăm
cu autoritățile de protecție a datelor.
În cazul în care vă aflați într-o jurisdicție care recunoaște conceptul de „operator
de date” sau un concept similar, operatorul de date este:
Mars, Incorporated
c/o: Responsabil cu Protecția Datelor și Responsabil cu confidențialitatea
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Contact: Responsabil cu confidențialitatea.Officer@effem.com sau
privacy@effem.com
Ce categorii de Date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?
Putem colecta sau prelucra diverse categorii de Date cu caracter personal.
Următoarele categorii de Date cu caracter personal sunt urmate de informații
despre sursa/sursele, scopul/scopurile și divulgarea acestora.
•

Identificatori. Obținem identificatori direct de la dvs. sau de la terțe părți
precum brokeri de date sau platforme de social media. Identificatorii sunt
elemente precum numele sau informațiile dvs. de contact. Îi folosim pentru
a furniza și îmbunătăți caracteristicile, produsele și serviciile pe care le
solicitați; pentru înregistrare, concursuri și promoții; pentru a comunica cu
dvs. în scopul furnizării de informații; pentru a furniza conținut
personalizat, informații și pentru a vă trimite broșuri, cupoane, eșantioane,
oferte și alte informații despre produsele noastre sau despre grupul nostru

•

•

de companii; pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul unui contract
încheiat cu dvs.; pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal necesare
în vederea evaluării și acceptării clienților și furnizorilor; pentru a oferi
publicitate relevantă; și/sau pentru cercetare. Acestea sunt partajate în
scopuri comerciale în cadrul grupului de companii Mars și cu furnizorii de
servicii.
Categorii de Date cu caracter personal conținute în evidențele
clienților. Le obținem pe acestea direct de la dvs. Le utilizăm pentru a
furniza și a îmbunătăți caracteristicile, produsele și serviciile pe care le
solicitați; pentru a vă furniza conținut personalizat, informații și pentru a vă
trimite broșuri, cupoane, eșantioane, oferte și alte informații despre
produsele noastre sau grupul nostru de companii; pentru a ne îndeplini
obligațiile în cadrul unui contract încheiat cu dvs.; și/sau pentru
prelucrarea Datelor cu caracter personal necesare în vederea evaluării și
acceptării clienților și furnizorilor. Acestea sunt partajate în scopuri
comerciale în cadrul grupului de companii Mars și cu furnizorii de servicii.
Date cu caracter personal sensibile, inclusiv caracteristici de
clasificare protejate, geolocație și informații precise cu privire la
geolocație. Obținem caracteristici de clasificare protejate și informații
precise cu privire la geolocație direct de la dvs. sau de la terțe părți, cum
ar fi brokerii de date sau platformele de social media. Obținem date cu
privire la geolocație direct de la dvs., în mod indirect de la dvs. (de ex.,
dacă activați serviciile de locație) și/sau de la terțe părți precum platforme
de social media. Le putem folosi pentru a furniza și îmbunătăți
caracteristicile, produsele și serviciile pe care le solicitați; pentru
înregistrare, concursuri și promoții; pentru a vă furniza conținut
personalizat, informații și pentru a vă trimite broșuri, cupoane, eșantioane,
oferte și alte informații despre produsele noastre sau despre grupul nostru
de companii; pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul unui contract
încheiat cu dvs.; pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal necesare
în vederea evaluării și acceptării clienților și furnizorilor; și/sau pentru a
oferi publicitate relevantă. Acestea sunt partajate în scopuri comerciale în
cadrul grupului de companii Mars și cu furnizorii de servicii.

•

•

•

•

Informații comerciale. Le obținem direct de la dvs. atunci când
achiziționați bunuri și servicii la oricare dintre locațiile noastre de vânzare
cu amănuntul, inclusiv la spitalele noastre veterinare sau online. Utilizăm
informații comerciale pentru a furniza și a îmbunătăți caracteristicile,
produsele și serviciile pe care le solicitați; pentru a vă furniza conținut
personalizat, informații și pentru a vă trimite broșuri, cupoane, eșantioane,
oferte și alte informații despre produsele noastre sau grupul nostru de
companii; și/sau pentru a oferi publicitate relevantă. Acestea sunt
partajate în scopuri comerciale în cadrul grupului de companii Mars și cu
furnizorii de servicii.
Activitatea pe Internet sau altă activitate similară în rețea. Obținem
aceste informații indirect de la dvs. (de ex., observând acțiunile dvs. de pe
Site-urile noastre) sau de la terțe părți, precum furnizori de analize de
date. Le utilizăm pentru a vă furniza conținut personalizat, informații și
pentru a vă trimite broșuri, cupoane, eșantioane, oferte și alte informații
despre produsele noastre sau grupul nostru de companii; și/sau pentru a
oferi publicitate relevantă. Acestea sunt partajate în scopuri comerciale în
cadrul grupului de companii Mars și cu furnizorii de servicii.
Informații profesionale sau referitoare la angajare. Obținem informații
profesionale sau referitoare la angajare direct de la dvs. sau de la terțe
părți (i.e., furnizor de servicii de verificare a referințelor). Le utilizăm pentru
a prelucra candidaturile pentru angajare și pentru a ne îndeplini obligațiile
în cadrul unui contract încheiat cu dvs. Acestea sunt partajate în scopuri
comerciale în cadrul grupului de companii Mars și cu furnizorii de servicii.
Informații deduse din alte Date cu caracter personal. Primim aceste
informații deduse indirect de la dvs. (de ex., observând acțiunile dvs. de
pe Site-urile noastre) sau de la terțe părți, precum furnizori de analize de
date. Utilizăm aceste informații pentru a furniza și a îmbunătăți
caracteristicile, produsele și serviciile pe care le solicitați; pentru a vă
furniza conținut personalizat, informații și pentru a vă trimite broșuri,
cupoane, eșantioane, oferte și alte informații despre produsele noastre
sau grupul nostru de companii; și/sau pentru a oferi publicitate relevantă.
Acestea sunt partajate în scopuri comerciale în cadrul grupului de
companii Mars și cu furnizorii de servicii.

Putem colecta informații din diverse surse, inclusiv liste de contacte, informații
demografice colectate inițial de la alte companii din cadrul grupului Mars și date
cu caracter personal obținute în mod legal de la alte terțe părți, care pot fi
combinate cu alte informații pe care le colectăm în scopurile descrise mai jos.
Colectăm următoarele Date cu caracter personal specifice:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Date personale de contact. Acestea includ informații precum nume,
adrese, numere de telefon sau adrese de e-mail. De exemplu, atunci când
furnizați date de contact în timpul înregistrării online, atunci când aveți
relații comerciale cu noi sau când ne furnizați servicii. Unele Site-uri vă
permit să creați un nume de utilizator și o parolă pentru a crea un cont.
Informații despre tranzacțiile dvs. cu noi. De exemplu, istoricul
achizițiilor dvs. și informații de facturare și expediere, precum și alte
informații despre utilizarea de către dvs. a produselor sau serviciilor
noastre.
Informații despre plată. Acestea includ informații de pe cardul dvs. de
credit sau de debit, contul de plăți online sau alte opțiuni de plată.
Informații unice despre client și informații comerciale. De exemplu,
numele de utilizator și alte credențiale de autentificare.
Informații pentru a indica interesul dvs. legat de o poziție. De
exemplu, preferințele dvs., istoricul angajării și informații furnizate în
cadrul candidaturilor pentru ocuparea unei poziții.
Informații demografice. De exemplu, date precum vârsta, sexul, hobbyuri sau activități, gusturi sau preferințe.
Informații sensibile. De exemplu, atunci când candidați pentru o poziție
la noi, putem colecta anumite informații atunci când este permis și/sau
necesar conform legii și/sau pe care alegeți în mod voluntar să le furnizați.
Date pentru acorduri cu clienții sau furnizorii. Acestea includ
evaluarea și acceptarea unui client sau a unui furnizor. De exemplu,
colectăm informații referitoare la statusul creditului sau alte informații
publice despre sancțiuni sau liste de supraveghere.
Informații colectate de pe Site-urile noastre și paginile de social
media. Acestea includ informații colectate în momentul în care

•

•
•

interacționați cu noi. De exemplu, comentarii, fotografii sau alte informații
pe care le postați pe bloguri, panouri de mesaje sau rețele sociale.
Informații despre dispozitiv. De exemplu, adresa de Internet Protocol
(IP), identificatorul dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului dvs.,
tipul de browser, site-urile web vizitate înainte sau după vizitarea site-ului
nostru, pagini vizualizate și activitățile pe site-ul nostru, precum și
interacțiunea dvs. cu reclamele.
Furnizorii de servicii terță parte și partenerii noștri publicitari pot, de
asemenea, colecta automat informații.
Alte informații pe care le-am colectat de la dvs. cu consimțământul
dvs.

Informațiile pe care le colectăm despre animalul dvs. de companie – de
exemplu, specia, rasa, data nașterii sau istoricul tratamentului animalului
dvs. de companie – nu sunt considerate Date cu caracter personal.
De ce colectăm și cum utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter
personal?
Putem utiliza Datele dvs. cu caracter personal în diverse scopuri legitime,
inclusiv:
•

•

Furnizarea caracteristicilor, produselor și serviciilor pe care le
solicitați. Putem utiliza Datele cu caracter personal pe care le colectăm
pentru a răspunde solicitărilor dvs. și pentru a permite utilizarea de către
dvs. a caracteristicilor, produselor și serviciilor noastre. Aceasta include
prelucrarea plăților pentru achiziții, abonamente sau oferte și protejarea
împotriva sau identificarea posibilelor tranzacții frauduloase.
Înregistrare, concursuri și promoții. Putem utiliza Datele dvs. cu
caracter personal pentru a vă înscrie la concursuri în cazul în care doriți
acest lucru, pentru a vă anunța rezultatele și pentru a vă înregistra pentru
anumite caracteristici, produse și servicii, conform preferințelor dvs. de
marketing.

•

•

•

•

•

Pentru a comunica cu dvs. și a vă furniza informații. Putem utiliza
Datele dvs. cu caracter personal pentru a comunica cu dvs., pentru a
răspunde la întrebările sau comentariile dvs. sau pentru a vă furniza
actualizări și noutăți. Și, dacă v-ați manifestat interesul în legătură cu
ocuparea unor poziții în cadrul Mars, pentru a vă anunța atunci când
există o poziție vacantă.
Pentru a vă furniza conținut personalizat, informații și pentru a vă
trimite broșuri, cupoane, eșantioane, oferte și alte informații privind
produsele sau grupul nostru de companii. Atunci când legea prevede
acest lucru, putem cere vizitatorilor care furnizează adrese de e-mail să
ne spună dacă ar dori mai multe informații sau actualizări de la noi,
precum informații despre produse și servicii disponibile furnizate de grupul
nostru de companii. De asemenea, oferim vizitatorilor o opțiune de
„dezabonare” dacă doresc să nu mai primească informații de la noi.
Uneori vi se poate cere să vă abonați înainte să vă contactăm în anumite
moduri sau înainte ca anumite servicii să devină disponibile.
Atunci când ne îndeplinim obligațiile în cadrul unui contract încheiat
cu dvs. Putem folosi Datele dvs. cu caracter personal atunci când lucrați
ca furnizor de servicii sau candidați pentru o poziție în cadrul companiei
noastre, după caz. În cazul în care sunteți un consumator sau utilizator al
serviciilor noastre, vom folosi Datele dvs. cu caracter personal pentru a ne
îndeplini obligațiile din cadrul acordului nostru încheiat cu dvs.
Pentru a evalua și a accepta clienți sau furnizori. Aceasta include
verificarea identității și a statusului creditului unora dintre clienți și
furnizori, efectuarea analizei de tip due diligence și verificarea pe listele
guvernamentale și/sau de sancțiuni disponibile public și folosind alte surse
de date terțe, utilizarea și participarea la registrele de incidente ale Mars și
sistemele de avertizare din domeniu și/sau serviciile de verificare ale
terțelor părți. Colectarea acestor Date cu caracter personal poate implica
o agenție de informații privind creditele sau altă terță parte.
Pentru a oferi publicitate relevantă. Putem achiziționa și utiliza liste de
e-mailuri de abonare pentru a contacta potențialii clienți. Le cerem celor
care furnizează listele să confirme că informațiile de contact sunt furnizate
doar pentru cei care doresc să primească oferte și informații pe e-mail. De

•

•

•

•

asemenea, putem utiliza informații demografice și referitoare la preferințe
în scopuri publicitare, pentru a ne adresa utilizatorilor pentru care aceste
reclame sunt cele mai relevante. Astfel, utilizatorii vor vedea reclame care,
cel mai probabil, vor prezenta interes pentru ei. Onorăm solicitările de
dezabonare. Pentru informații suplimentare despre practicile noastre
publicitare, vă rugăm să apăsați aici pentru a vedea politica noastră
privind publicitatea bazată pe categorii de interese.
Pentru a vă furniza alte oferte. Uneori, vom face disponibile oferte,
cupoane și informații, inclusiv cataloage, prin poștă. De exemplu, când
clienții plasează o comandă online în magazinele noastre pe bază de
catalog sau se înscriu pentru unul dintre cataloagele noastre online, îi
putem adăuga în listă pentru a primi acel catalog. De asemenea, putem
utiliza liste de la terțe părți sau din surse publice. Cu consimțământul dvs.,
putem face schimb de nume și adrese cu alte companii care vă pot
contacta prin poștă pentru a vă furniza oferte. Vă puteți dezabona în orice
moment.
Pentru a îmbunătăți caracteristicile, produsele și serviciile pe care le
oferim prin intermediul Site-urilor. Putem utiliza Datele cu caracter
personal pentru a îmbunătăți grupul Mars de oferte de produse, servicii,
precum și Site-urile și caracteristicile noastre.
Pentru a vă combina datele în cadrul grupului Mars. De asemenea,
putem combina Date cu caracter personal colectate în mod legal de alte
companii din cadrul grupului Mars pentru a crea o imagine unică a
clienților noștri, pentru cercetarea pieței interne și/sau măsurarea eficienței
campaniilor noastre și pe baza interesului nostru legitim. Acest lucru ne
permite să înțelegem unde există clienți la nivelul diferitelor noastre mărci
și divizii comerciale din cadrul grupului Mars și ne va ajuta să ne
îmbunătățim produsele și serviciile.
Pentru anumite activități decizionale automatizate. Putem utiliza
Datele cu caracter personal pe care le colectăm pentru publicitate online
și/sau pentru a realiza un profil al personalității pentru dvs. Detaliile privind
Datele cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care sunt
acestea utilizate și cum vă puteți dezabona de la orice proces decizional

automatizat sunt explicate mai jos.
Care este baza legală a activității noastre de prelucrare a Datelor dvs. cu
caracter personal?
•

•
•
•

Pentru a proteja interesele dvs. vitale. De exemplu, putem prelucra
Datele cu caracter personal din motive de sănătate și siguranță în cazul în
care sunteți la o unitate Mars sau, pentru candidații pentru o poziție în
cadrul companiei, în scopul acordurilor viitoare cu reprezentanții
angajaților din unele jurisdicții și pentru a proteja interesul public.
În urma instrucțiunilor primite de la dvs. și cu consimțământul dvs.
În scopuri de cercetare științifică.
În alte scopuri comerciale legitime. De asemenea, ne putem baza pe
interesul nostru legitim de a îmbunătăți practicile comerciale și de
marketing. Aceasta include, dar nu se limitează la conformitatea cu
prevederile legale, cercetare și analiză, combinarea datelor, studii clinice,
evaluarea diagnosticului, tratamentul animalelor de companie și alte
scopuri descrise mai sus. Când ne bazăm pe interesul nostru legitim, vom
efectua o evaluare a interesului legitim pentru a ne asigura că luăm în
considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra drepturilor
dumneavoastră conform legilor aplicabile privind protecția datelor înainte
de a efectua orice prelucrare a datelor. Nu vom folosi Datele
dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care interesele
noastre sunt anulate de impactul asupra dvs., cu excepția cazului în care
avem consimțământul dvs. sau legea ne obligă sau permite să facem
acest lucru.

Cum partajăm și divulgăm Datele dvs. cu caracter personal?
Putem partaja sau divulga Datele dvs. cu caracter personal în scopuri conforme
cu această Notificare de confidențialitate în cazurile de mai jos.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

În cadrul companiei Mars și al grupului de companii Mars. De
exemplu, pentru a combina Datele cu caracter personal colectate despre
dvs.
Cu furnizorii sau agenții. Putem partaja Datele dvs. cu caracter personal
cu companii pe care le-am angajat pentru a ne furniza servicii. Atunci
când partajăm Date cu caracter personal cu companii pentru a ne furniza
servicii, acestea nu au permisiunea de a le utiliza în niciun alt scop.
Acestea sunt obligate să păstreze confidențialitatea Datelor dvs. cu
caracter personal, exceptând cazul în care vă acordați consimțământul în
alt sens.
Atunci când Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate
împreună cu alte active comerciale. În acest caz, Datele cu caracter
personal pot fi, de asemenea, partajate în timpul oricărui proces de
evaluare, sub rezerva cerințelor privind confidențialitatea și nedivulgarea.
Atunci când am primit instrucțiuni sau consimțământul dvs. cu
privire la divulgarea Datelor dvs. cu caracter personal.
Pentru a respecta legea sau a răspunde acțiunilor în instanță sau
ordinelor judecătorești, inclusiv din partea autorităților de aplicare a legii
și agențiilor guvernamentale.
Pentru a investiga plângerile consumatorilor sau posibilele încălcări
ale legii, pentru a proteja integritatea site-ului web, pentru
îndeplinirea cerințelor dvs. sau pentru a coopera în cadrul oricărei
investigații judiciare.
Pentru a proteja drepturile sau proprietatea grupului de companii
Mars sau ale clienților noștri, inclusiv prin punerea în aplicare a
termenilor care reglementează utilizarea serviciilor de către dvs.
Pentru a acționa cu buna credință conform căreia accesul la
informații sau divulgarea acestora sunt necesare pentru protejarea
sănătății și/sau siguranței asociaților, clienților noștri, a publicului și
a animalelor de companie.
În alte scopuri comerciale legitime. Aceasta include, fără a se limita la
conformitatea juridică, promovarea studiilor clinice, evaluarea
diagnosticului și tratamentul animalelor de companie.

Rețineți că Site-urile pot include linkuri sau trimiteri către site-uri web terțe ale
căror practici de confidențialitate pot fi diferite de ale noastre. În cazul în care
trimiteți Date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri web,
informațiile dvs. sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale acestora. Vă
recomandăm să studiați politica de confidențialitate a oricărui site web vizitat.
Putem vinde date anonimizate către terțe părți și putem partaja informații
anonimizate sau de identificare non-personale conform descrierii de mai sus.
Putem combina informații anonimizate sau fără elemente de identificare
personală cu alte informații anonimizate sau fără elemente de identificare
personală din alte surse. De asemenea, putem partaja informații agregate și
anonimizate cu terțe părți, inclusiv, de exemplu consilieri, agenții de publicitate și
investitori, pentru analiza generală a afacerii. De exemplu, putem cere agențiilor
de publicitate numărul de vizitatori pe site-ul nostru web și cele mai populare
caracteristici sau servicii.
Depunerea candidaturii pentru o poziție în cadrul Mars
Atunci când vă depuneți candidatura pentru o poziție în cadrul grupului de
companii Mars, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal conform descrierii
de aici, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Mars
respectă intimitatea dvs. și va trata cu confidențialitate Datele dvs. cu caracter
personal în calitate de candidat pentru o poziție. Vom utiliza și partaja Datele
dvs. cu caracter personal conform descrierii din această Declarație de
confidențialitate și, de asemenea, conform descrierii de mai jos, care se referă la
dvs. în calitate de candidat pentru o poziție.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. în
calitate de candidat pentru o poziție
Atunci când candidați pentru o poziție în cadrul Mars, vă cerem să
furnizați Date cu caracter personal pentru a evalua candidatura dvs. De
asemenea, puteți alege să furnizați Date cu caracter personal
suplimentare (de exemplu, informații despre hobby-uri și preferințe
sociale). Toate informațiile sunt furnizate voluntar și dvs. alegeți ce Date

cu caracter personal doriți să furnizați. Rețineți că, dacă alegeți să nu
furnizați Datele cu caracter personal solicitate, avem o capacitate limitată
de a vă avea în vedere pentru o poziție.
Informații de la terțe părți
De asemenea, putem obține informații despre dvs. din surse publice sau
de la terțe părți. De exemplu, pentru a verifica informațiile incluse în
candidatura dvs. sau pentru a efectua verificarea referințelor prin
intermediul unei terțe părți, conform legilor aplicabile. Dacă doriți, ne puteți
furniza Date cu caracter personal pe site-uri terțe, precum LinkedIn, dacă
se aplică pe piața dvs. Dacă alegeți să autorizați Mars să acceseze aceste
Date cu caracter personal, sunteți de acord că Mars poate colecta, stoca
și utiliza aceste informații în conformitate cu această Declarație de
confidențialitate.
Cum utilizează Mars Datele dvs. cu caracter personal în calitate de
candidat pentru o poziție
Mars va utiliza Datele dvs. cu caracter personal pentru a prelucra
candidatura dvs., inclusiv în scopurile de mai jos.
•
•
•
•
•
•
•

Recrutarea, evaluarea și selectarea candidaților pentru o poziție
Administrare generală, administrarea resurselor umane și
management
Efectuarea sondajelor privind satisfacția (de exemplu, pentru
gestionarea și îmbunătățirea procesului de recrutare)
Verificarea referințelor din partea foștilor angajatori, verificarea
istoricului și evaluări conexe
Conformitatea cu cerințele legale și ale companiei (de exemplu,
pentru monitorizarea diversității)
Comunicarea cu dvs. cu privire la candidatura și interesul dvs. în
legătură cu Mars
Oportunități de angajare viitoare, dacă permiteți această utilizare

Crearea de profiluri și proces decizional automatizat

Mars poate prelucra, de asemenea, Datele dvs. cu caracter personal
pentru analize de date și statistice. În vederea respectării cerințelor legale
sau în interesul legitim al Mars, putem efectua analiza recrutării la nivel
global și monitorizarea diversității, cu consimțământul dvs. și atunci când
legea aplicabilă permite acest lucru. Aveți dreptul să nu faceți obiectul
unei decizii care vă privește, care este bazată exclusiv pe prelucrare
automatizată, inclusiv crearea profilului, dacă decizia respectivă produce
efecte juridice pentru dvs. sau vă afectează semnificativ. În cadrul
procesului său de recrutare, Mars nu ia exclusiv decizii automatizate
despre candidați.
Cu cine va partaja Mars Datele dvs. cu caracter personal în calitate
de candidat pentru o poziție?
Datele dvs. cu caracter personal vor fi partajate între entitățile Mars din
cadrul grupului Mars și numai cu acei angajați Mars care au cu adevărat
nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile și îndatoririle, precum și
cu terțe părți care au o nevoie legitimă în scopuri comerciale. Terțele părți
specifice candidaților pentru o poziție includ agenții de recrutare,
consultanți, furnizori de servicii de verificare a referințelor și avocați. Acești
furnizori de servicii se pot schimba, în funcție de entitatea Mars care vă
angajează și se pot schimba în timp. Căutăm întotdeauna să ne asigurăm
că terțele părți care manipulează Date cu caracter personal fac acest lucru
de o manieră conformă cu această Declarație de confidențialitate și în
conformitate cu legile aplicabile.
Cum comunicăm cu dvs.
Dacă nu mai doriți ca noi să utilizăm informațiile dvs. de contact pentru a
promova produsele sau serviciile Mars sau ale terțelor părți, vă rugăm să ne
contactați folosind informațiile de contact furnizate mai sus.
În cazul în care vă trimitem un e-mail promoțional, vă puteți, de asemenea,
dezabona în partea de jos a e-mailului, pentru a nu mai primi în viitor e-mailuri

promoționale. În unele situații, putem solicita consimțământul dvs. înainte de a vă
trimite e-mailuri promoționale. Dacă refuzați să vă exprimați consimțământul, nu
veți primi anumite e-mailuri de la noi.
Chiar dacă alegeți să nu primiți e-mailuri promoționale, puteți primi, totuși, emailuri care facilitează, completează sau confirmă o tranzacție comercială pe
care ați fost deja de acord să o încheiați cu noi. Acestea includ comunicări
despre sănătatea animalului dvs. de companie, memento-uri cu privire la
programări, finalizarea înregistrării dvs., rectificarea datelor de utilizator, solicitări
de resetare a parolei, confirmări de tranzacții, notificări de expediere și alte
comunicări esențiale pentru tranzacțiile dvs. cu noi.
De asemenea, vă putem oferi mesaje text/SMS. În unele situații, v-am putea
solicita să vă abonați pentru a primi mesaje text de la noi. În orice moment, vă
puteți dezabona de la primirea anumitor mesaje text de la noi (în afara mementourilor sub formă de text cu privire la programări) trimițând textul STOP ca
răspuns la orice mesaj text.
Dacă nu există o notă explicită, toate serviciile de mesaje text vă sunt oferite
gratuit. Se pot aplica taxe de mesaj, trafic de date și alte taxe. Sunteți
responsabil pentru orice taxe de telefonie mobilă suportate (utilizare, abonare
etc.) ca urmare a utilizării oricărora dintre produsele sau serviciile noastre. Vă
rugăm să consultați planul de prețuri al furnizorului dvs. de servicii mobile pentru
a stabili taxele percepute pentru trimiterea și primirea mesajelor text.
Copii
Ce este confidențialitatea vieții private a copiilor?
Majoritatea site-urilor noastre web sunt concepute pentru adulți și destinate
acestora. Atunci când unul dintre site-urile noastre web se adresează unui public
mai tânăr, obținem consimțământ de la un părinte sau tutore, în conformitate cu
legislația locală.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Codul Mars cu privire la marketing.
Dacă aflați că un copil s-a înregistrat, încălcând această politică, pentru a primi
buletine informative pe e-mail sau a furnizat în alt mod Date cu caracter
personal, vă rugăm să ne raportați acest lucru utilizând informațiile de contact
furnizate în partea de sus a acestei politici. În cazul în care aflăm că un utilizator
minor a furnizat Date cu caracter personal fără permisiunea părinților, vom
închide contul și vom șterge toate Datele cu caracter personal furnizate de
utilizatorul respectiv, în măsura în care acest lucru este posibil.
Publicitate și module cookie
Care sunt politicile noastre privind publicitatea online bazată pe categorii
de interese?
Vă rugăm să consultați declarațiile cu privire la Opțiunile de publicitate și
Modulele cookie pentru informații detaliate cu privire la practicile noastre legate
de publicitatea online bazată pe interese și utilizarea modulelor cookie.
Informații suplimentare utile
Ce altceva trebuie să mai știți?
Unde stocăm și prelucrăm informațiile dvs.?
Datele cu caracter personal pe care le colectăm sau le primim pot fi stocate și
prelucrate în Statele Unite sau în orice altă țară în care noi sau furnizorii noștri
avem unități.
Serverele și bazele de date care stochează Date cu caracter personal se pot afla
în afara țării din care ați accesat Site-ul și într-o țară în care legislația în materie
de confidențialitate diferă de cea din țara dvs. de rezidență. Datele cu caracter
personal pe care ni le furnizați pot fi trimise în străinătate în conformitate cu
cerințele legale. Vom colecta, prelucra și utiliza Date cu caracter personal doar în
conformitate cu această Declarație de confidențialitate.

Cât timp stocăm Datele dvs. cu caracter personal?
Păstrăm și stocăm Datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât avem un
scop comercial legitim și în conformitate cu politicile noastre privind păstrarea
datelor.
Ce se întâmplă cu Datele cu caracter personal care sunt disponibile public (de
exemplu, în camere de chat, panouri de afișare sau alte forumuri interactive)?
Putem pune la dispoziție camere de chat, panouri de afișare sau zone interactive
unde vizitatorii pot publica informații sau comentarii. Dacă există o cameră de
chat, un panou de afișare, oportunități de rețele sociale sau alte zone interactive,
nu uitați să consultați regulile afișate. Veți avea obligația de a respecta regulile
afișate, precum și Condițiile de utilizare a Site-ului nostru. Regulile de participare
pot stabili vârsta și alte restricții, precum postarea de conținut abuziv, ofensator
sau instigator. Orice postați online reprezintă informații publice. Nu suntem
responsabili pentru nimic din ceea ce postați online în mod voluntar. Utilizatorii ar
trebui să fie atenți atunci când divulgă Date cu caracter personal online.
Transfer
Putem partaja sau transfera Datele dvs. cu caracter personal în cadrul oricărui
proces de reorganizare directă sau indirectă, inclusiv, dar fără a limitare la,
fuziuni, achiziții, cesiuni, falimente și vânzări ale tuturor sau unei părți a activelor
noastre. Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate după finalizarea unei
astfel de tranzacții și/sau în timpul procesării evaluării în așteptarea transferului
(sub rezerva cerințelor de confidențialitate). Dacă sunt transferate, Datele dvs. cu
caracter personal vor fi supuse în continuare acestei Declarații de
confidențialitate sau unei politici care vă protejează confidențialitatea, cel puțin,
într-o măsură egală cu această Declarație de confidențialitate, cu excepția
cazului în care sunteți de acord altfel.
Cum protejăm Datele dvs. cu caracter personal?

Menținem (și cerem furnizorilor noștri de servicii să mențină) măsuri
organizaționale și tehnice adecvate pentru a proteja securitatea Datelor dvs. cu
caracter personal. Dacă aveți întrebări cu privire la măsurile de securitate pe
care le folosim, ne puteți contacta utilizând informațiile de contact furnizate în
partea de sus a acestei Declarații de confidențialitate.
Recomandăm, de asemenea, să luați măsuri suplimentare de protecție a Datelor
dvs. cu caracter personal. De exemplu, instalați un software anti-virus actualizat,
închideți browserele după utilizare, păstrați confidențialitatea credențialelor dvs.
de autentificare și a parolelor și actualizați regulat software-urile și aplicațiile,
pentru a vă asigura că aveți cele mai recente caracteristici de securitate.
Transferul internațional al Datelor cu caracter personal
În cazul în care alegeți să ne furnizați Date cu caracter personal, putem transfera
aceste Date cu caracter personal către afiliații și filialele noastre sau către alte
terțe părți, conform prevederilor legale. De asemenea, putem transfera Datele
dvs. cu caracter personal peste hotare, din țara sau jurisdicția dvs. către alte țări
sau jurisdicții, în conformitate cu cerințele legale. Mars utilizează în principal
Clauzele contractuale standard ale Comisiei Uniunii Europene pentru
transferurile de date din Uniunea Europeană, SEE, Regatul Unit și Elveția către
țări din afara SEE (inclusiv Regatul Unit). Pentru transferuri între alte jurisdicții,
Mars poate utiliza alte mecanisme pentru transfer internațional, după cum este
adecvat conform legislației aplicabile.

Legi și drepturi care vi se pot aplica
În funcție de reședința dvs., drepturile de care dispuneți pot fi diferite sub
anumite aspecte. Mars va răspunde oricărei solicitări de drepturi în conformitate
cu reglementările legale locale.

Dacă doriți să înaintați o solicitare legată de oricare dintre drepturile menționate
mai jos, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate mai
sus.
Drept de acces
Puteți avea dreptul să primiți o confirmare privind faptul că Datele dvs. cu
caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate. În acest caz, puteți avea dreptul
să accesați Datele cu caracter personal și alte informații, precum scopurile,
categoriile de Date cu caracter personal, destinatarii (sau categoriile de
destinatari) cărora le-au fost sau le vor fi divulgate Datele cu caracter personal,
pentru anumiți destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, dacă este
posibil, durata preconizată de stocare a Datelor cu caracter personal sau, dacă
nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade de timp,
drepturile dvs. etc.
Atunci când este posibil și legea permite acest lucru, vom furniza o copie a
Datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Pentru alte exemplare
suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă, în funcție de costurile
administrative. Dacă faceți solicitarea prin mijloace electronice și exceptând
cazul în care există alte cerințe, informațiile vor fi furnizate în format electronic.
Dreptul la rectificare
Puteți avea dreptul să rectificați sau să completați Datele dvs. cu caracter
personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Puteți avea dreptul de a șterge Datele dvs. cu caracter personal în anumite
circumstanțe. Vedeți exemplele de mai jos.
•

Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile în care
au fost prelucrate

•
•
•
•

Vă retrageți consimțământul care stă la baza prelucrării acestora și nu mai
avem niciun temei legal pentru prelucrare
Vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în
ceea ce privește prelucrarea
Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
Datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse, pentru respectarea
unei obligații legale care ni se aplică

Acest drept nu se va aplica în măsura în care prelucrarea este necesară în
scopurile de mai jos.
•
•
•
•
•
•

Pentru exercitarea dreptului la libertate de exprimare și informare
Pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în
virtutea unei legi care ni se aplică
Pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public
Din motive de interes public în domeniul sănătății publice
În scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau
istorică sau în scopuri statistice
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în
instanță

Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți avea dreptul la restricționarea prelucrării din motivele de mai jos.
•
•
•

•

Contestați acuratețea Datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă
care să ne permită să verificăm acuratețea Datelor cu caracter personal
Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii Datelor cu caracter
personal și solicitați restricționarea utilizării acestora
Nu mai avem nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
dar acestea sunt cerute de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea drepturilor în instanță
V-ați exercitat dreptul de a vă opune cu privire la prelucrare până se
verifică dacă motivele noastre legitime prevalează asupra motivelor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți avea dreptul să primiți Datele cu caracter personal pe care ni le-ați
încredințat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat
Aveți dreptul să trimiteți Datele cu caracter personal altui operator de date, dacă
prelucrarea are la bază ca temei consimțământul sau un contract și este
efectuată prin mijloace automate.
Dreptul de a vă opune
Puteți avea dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs.
particulară, cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal care
este bazată pe scopurile noastre legitime. În special, este posibil să aveți
dreptul de a vă opune ca Datele dvs. cu caracter personal să fie combinate
în cadrul grupului Mars pe baza interesului nostru legitim. Vom înceta să
prelucrăm Datele cu caracter personal, exceptând cazul în care avem
motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau în scopul
constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță. În cazul în care
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct,
inclusiv pentru crearea profilului, vă puteți opune în orice moment.
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri
Puteți avea dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, exceptând anumite situații,
conform prevederilor legale locale.
Dreptul la retragerea consimțământului
În cazul în care prelucrarea Datelor cu caracter personal are la bază
consimțământul dvs., puteți avea dreptul de a vă retrage consimțământul în orice
moment, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la anonimitate
De asemenea, puteți avea dreptul de a solicita anonimitatea. Aceasta înseamnă
că Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi colectate sau prelucrate. Dacă
alegeți să vă exercitați acest drept, este posibil să nu vă putem furniza bunurile
sau serviciile solicitate de dvs.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Puteți avea dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
Dreptul de a renunța la vânzarea datelor dvs. cu caracter personal
Puteți avea dreptul de a „renunța” la vânzarea Datelor dvs. cu caracter personal
către terțe părți (sau, pentru consumatorii cu vârsta sub 16 ani, dreptul ca Datele
lor cu caracter personal să nu fie vândute fără acordul lor sau al părintelui lor).
Pentru a vă exercita acest drept, puteți trimite o solicitare utilizând formularul
furnizat mai sus și/sau linkul „Nu vindeți informațiile mele personale” de mai sus.
Dreptul la nediscriminare
Puteți avea dreptul la nediscriminare pentru a primi servicii și prețuri egale de la
o firmă, chiar și după exercitarea drepturilor dvs.
Divulgare de tip „Shine the Light”
Legislația din California permite rezidenților să solicite anumite informații cu
privire la divulgarea de către noi a Datelor cu caracter personal către terțe părți,
în scopurile acestora de marketing direct. Pentru a face o astfel de cerere, vă
rugăm să introduceți „Shine the Light” în secțiunea „Detalii privind solicitarea” a
solicitării dvs. din formularul de mai sus sau la subiect, dacă este trimisă prin email.
Rețineți că există restricții cu privire la numărul de exercitări ale unora dintre
aceste drepturi. Puteți desemna un agent autorizat pentru a înainta o solicitare în

numele dvs. Agentul trebuie să furnizeze dovada autorizației din partea
dumneavoastră. Putem respinge o solicitare din partea unui agent care nu
prezintă dovada faptului că a fost autorizat de dvs. să acționeze în numele dvs.
Poate fi necesar să verificăm solicitarea dvs. înainte de a-i da curs. De exemplu,
vă putem cere să confirmați anumite date pe care le avem deja despre dvs. Vom
utiliza Datele cu caracter personal furnizate într-o solicitare exclusiv pentru a
verifica identitatea sau autoritatea solicitantului.
Stimulente financiare
Putem oferi diverse stimulente financiare din când în când. Termenii stimulentului
financiar vor fi furnizați în momentul în care vă înscrieți pentru stimulentul
financiar. Vă puteți retrage de la oricare dintre stimulentele financiare. La
calcularea acestor oferte, luăm în considerare cheltuielile aferente ofertei și
valoarea datelor dumneavoastră.
Cum răspundem la divulgări fără monitorizare
Depunem toate eforturile pentru a acționa conform setărilor browserului care ne
solicită să nu urmărim datele dvs. cu caracter personal, sub rezerva limitărilor
tehnice; este posibil să nu putem răspunde la toate setările sau semnalele
utilizatorului.
Modificări
Modificări ale acestei Declarații de confidențialitate
Vom utiliza Datele dvs. cu caracter personal doar în maniera descrisă în această
Declarație de confidențialitate. În cazul în care decidem să utilizăm Datele dvs.
cu caracter personal de o manieră care este diferită de cea indicată în momentul
în care au fost colectate datele, veți fi informat. În cazul unui conflict între
versiunea în limba engleză a Declarației noastre de confidențialitate și o
versiune tradusă, versiunea în limba engleză prevalează.

