
 
 

 

 

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

ULTIMA ACTUALIZARE: 26 MARTIE 2019 

Compania MoneyGram este un furnizor global de servicii de transfer de bani inovator și este recunoscută 
în întreaga lume ca o punte de legătură financiară cu prietenii și familia. Această Notificare privind 
confidențialitatea descrie practicile și politicile noastre aplicate atunci când interacționați cu noi. Dacă 
practicile și politicile noastre se schimbă, vom actualiza această Notificare privind confidențialitatea. 
Puteți găsi aici informații despre modul în care utilizăm modulele cookie.  

Domeniul de aplicare al 
Notificării privind 
confidențialitatea 
 
Această Notificare privind 
confidențialitatea se aplică 
atunci când interacționați cu 
MoneyGram, oriunde în lume. 
Dacă locuiți în Statele Unite, vă 
rugăm să consultați Declarația 
privind confidențialitatea din 
S.U.A.. 

Această Notificare privind confidențialitatea se aplică atunci când 
interacționați cu MoneyGram, oriunde în lume. De exemplu, această 
Notificare privind confidențialitatea se aplică atunci când: 
 

• utilizați serviciile MoneyGram, fie direct, fie prin 
reprezentanți, aplicații mobile sau site-uri web; 

• interacționați cu MoneyGram în mediile de socializare; 

• contactați centrul de apel al MoneyGram sau 

• solicitați să deveniți reprezentant MoneyGram. 
 
Această Notificare privind confidențialitatea nu se aplică politicilor și 
practicilor companiilor care nu au o legătură cu MoneyGram. Nu 
suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate 
ale altei companii. Nu avizăm politicile și practicile altei companii 
când furnizăm un link către un site web. 

Nu încercăm cu bună știință să solicităm sau să primim informații de 
la copii sau minori cu vârsta sub 13 ani. 

De ce colectăm și procesăm 
informații personale 
 
Colectăm și procesăm 
informații personale pentru a 
putea interacționa cu 
dumneavoastră.  

Colectăm și procesăm informații personale și alte informații pentru 
a putea să ne desfășurăm activitatea și să ne oferim serviciile, pentru 
a interacționa cu clienții, angajații și reprezentanții noștri, pentru a 
răspunde solicitărilor și pentru a procesa cererile. Colectăm și 
procesăm unele informații pentru că ni se impune acest lucru prin 
lege. Nu sunteți obligat să ne furnizați informații personale, dar, dacă 
nu faceți acest lucru, este posibil să nu vă putem oferi serviciile 
noastre, să nu vă putem răspunde la solicitări sau să nu putem 
procesa cererile dumneavoastră.  
 

Informațiile personale pe care 
le colectăm 
 
Când interacționați cu noi, este 
posibil să colectăm informații 

Când interacționați cu noi, este posibil să colectăm informații 
personale care vă identifică pe dumneavoastră ca persoană sau fac 
trimitere la dumneavoastră ca persoană identificabilă. Informațiile 
personale pe care le colectăm pot cuprinde: 

• numele și prenumele; 

http://moneygram.ro/modulele-cookie
http://corporate.moneygram.com/privacy-statement
http://corporate.moneygram.com/privacy-statement
http://corporate.moneygram.com/privacy-statement
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personale care vă identifică pe 
dumneavoastră ca persoană. 

• adresa; 

• numărul de telefon; 

• data nașterii și 

• informații pentru a vă confirma identitatea. 
 
În funcție de modul în care interacționați cu noi, este posibil să 
colectăm informații suplimentare, cum ar fi țara în care v-ați născut 
sau codul numeric personal. Dacă nu solicităm acest lucru în mod 
special, vă rugăm să nu ne comunicați informații personale sensibile 
(de exemplu informații legate de originea rasială sau etnică, opinii 
politice, religie sau alte convingeri, sănătate, biometrie sau 
caracteristici genetice, cazierul judiciar sau apartenența la uniuni 
sindicale).   

Modul în care colectăm 
informațiile personale 
 
Colectăm informațiile 
personale direct de la 
dumneavoastră și din alte 
surse. 

Împreună cu furnizorii noștri de servicii, colectăm informațiile 
personale în diverse moduri, inclusiv: 
 

• Direct de la dumneavoastră: atunci când interacționați cu 
noi. De exemplu, colectăm informații personale de la 
dumneavoastră dacă utilizați serviciile noastre, sunați la 
centrul nostru de apeluri sau depuneți o cerere pentru a 
deveni reprezentant. Dacă furnizați informații despre alte 
persoane, garantați că aveți permisiunea de a face acest 
lucru.  

• Indirect din alte surse: cum ar fi bazele de date publice, 
partenerii de marketing comuni, platformele mediilor de 
socializare (inclusiv de la persoane cu care sunteți prieten 
sau cu care sunteți conectat în alt mod) și de la alte terțe 
părți. Dacă conectați profilul MoneyGram la contul 
(conturile) dumneavoastră de pe mediile de socializare, 
unele informații personale din contul dumneavoastră de pe 
mediul de socializare vor fi partajate cu noi și aceste 
informații pot include informații personale care fac parte din 
profilul personal sau profilul prietenilor dumneavoastră. 
 

Alte informații pe care le 
colectăm 
 
Este posibil să colectăm 
informații care nu vă identifică 
în sine.  

Este posibil, de asemenea, să colectăm alte informații care nu vă 
identifică în sine. În categoria altor informații pe care le colectăm se 
încadrează:  

• informații despre browser și dispozitiv; 

• date privind utilizarea aplicațiilor mobile; 

• informații colectate prin intermediul modulelor cookie, al 
balizelor web și al altor tehnologii; 

• informații demografice și alte informații furnizate de către 
dumneavoastră care nu dezvăluie explicit identitatea și  
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• informații care au fost cumulate într-un mod care nu vă mai 
dezvăluie în mod explicit identitatea. 
  

Este posibil să combinăm informațiile personale și alte informații. 
Vom trata aceste informații ca informații personale dacă ni se 
impune acest lucru prin lege.  

Modul în care colectăm alte 
informații 
 
 

Colectăm alte informații în diverse moduri, inclusiv: 

• Prin browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră: majoritatea 
browser-elor colectează informații automat prin dispozitivul 
dumneavoastră, cum ar fi adresa Media Access Control (MAC), 
tipul computerului (Windows sau Macintosh), rezoluția 
ecranului, numele și versiunea sistemului de operare, 
producătorul și modelul dispozitivului, limba sau browser-ul 
internet. Utilizăm aceste informații pentru a ne asigura că oferim 
funcționarea corectă. 

• Prin intermediul adresei dumneavoastră IP: O adresă IP (Protocol 
Internet) este un identificator unic pe care dispozitivele 
electronice îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între 
ele pe internet. Vă putem identifica adresa IP și o putem 
introduce în fișierele jurnal de pe serverul nostru atunci când 
accesați site-urile web sau aplicațiile noastre mobile, împreună 
cu ora și pagina (paginile) pe care o (le) vizitați. Când vizitați site-
ul nostru web, putem vizualiza adresa IP a computerului sau 
dispozitivului pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. 
Colectarea adreselor IP este o practică standard și este aplicată 
automat de numeroase site-uri web, aplicații și alte servicii. 
Utilizăm adresele IP din diverse motive, cum ar fi calcularea 
nivelurilor de utilizare, diagnosticarea problemelor la server și 
administrarea serviciilor.  

• Prin aplicația mobilă MoneyGram: dacă descărcați și utilizați o 
aplicație mobilă MoneyGram, noi putem urmări și colecta datele 
de utilizare, cum ar fi data și ora la care dispozitivul 
dumneavoastră accesează serverele noastre și ce informații și 
fișiere au fost descărcate. 

• De la locația dumneavoastră fizică: putem colecta locația fizică a 
dispozitivului dumneavoastră utilizând, de exemplu, semnale de 
satelit, antenă de telefoane celulare sau Wi-Fi. Putem utiliza 
locația fizică a dispozitivului dumneavoastră pentru a vă furniza 
servicii și conținut personalizate în funcție de locație. Putem, de 
asemenea, să partajăm locația fizică a dispozitivului 
dumneavoastră, combinată cu informații despre reclamele pe 
care le vedeți sau alte informații pe care le colectăm cu partenerii 
noștri de marketing, pentru a le permite să vă furnizeze conținut 
mai personalizat și să studieze eficacitatea campaniilor de 
publicitate. Puteți permite sau refuza astfel de utilizări și/sau 
partajarea locației dispozitivului dumneavoastră, dar, dacă faceți 
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acest lucru, noi și/sau partenerii noștri de marketing nu vom 
putea să vă furnizăm servicii și conținut personalizate. 

 

Modul în care utilizăm 
informațiile personale și alte 
informații 
 
Utilizăm informațiile personale 
și alte informații în interesele 
noastre comerciale legitime. 

Utilizăm informațiile personale și alte informații în interesele noastre 
comerciale legitime, inclusiv pentru:  
 

• a realiza tranzacțiile dumneavoastră, a răspunde la 
întrebările dumneavoastră și a furniza servicii pentru clienți 
în beneficiul dumneavoastră; 

• a vă trimite mesaje tranzacționale și alte mesaje 
administrative; 

• a vă personaliza experiența când utilizați serviciile noastre; 

• a vă invita să participați la tombole, concursuri și alte 
promoții similare și a administra aceste activități, care pot 
conține note suplimentare despre modul în care utilizăm și 
dezvăluim informațiile dumneavoastră; 

• a desfășura și dezvolta activitatea comercială (de exemplu a 
realiza analize ale datelor; a ne audita activitățile; a crea 
produse noi; a consolida, îmbunătăți și modifica serviciile 
noastre; a identifica tendințe în utilizare; a stabili eficacitatea 
campaniilor promoționale); 

• a monitoriza și preveni fraudele, spălarea banilor, abuzurile 
și alte activități reale și potențiale interzise sau ilegale; 

• a respecta cerințele legale, de audit, de reglementare, 
asigurare, securitate și procesare; 

• a trimite rapoarte către birourile de credit; 

• a răspunde la hotărârile judecătorești și investigațiile 
judiciare; 

• a expedia comunicări de marketing către dumneavoastră în 
legătură cu serviciile noastre și serviciile altor companii, 
inclusiv oferte, cupoane sau stimulente care considerăm că 
vă pot interesa. Aceste comunicări de marketing pot veni 
direct de la noi sau prin afiliații noștri sau de la terțe părți, 
inclusiv reprezentanții noștri care se ocupă de tranzacții în 
numele nostru; 

• a respecta legile aplicabile, care pot include legi din afara 
țării dumneavoastră de reședință; 

• a răspunde la solicitări din partea autorităților publice și 
guvernamentale, în această categorie putând intra autorități 
din afara țării dumneavoastră de reședință; 

• a coopera pentru aplicarea legii sau din alte motive de 
natură juridică; 

• a aplica termenii și condițiile noastre și 
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• a proteja drepturile, intimitatea, siguranța sau proprietatea 
noastră și/sau cele ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră 
sau ale altor persoane. 

 
Putem utiliza, de asemenea, informațiile în alte moduri, cu 
consimțământul dumneavoastră sau în măsura permisă sau impusă 
de legislația aplicabilă. 
 

Modul în care partajăm și 
dezvăluim informațiile 
personale și alte informații 
 
Partajăm și dezvăluim 
informații către afiliații, 
furnizorii noștri și alte terțe 
părți.  

Partajăm și dezvăluim informații către: 

• filialele și entitățile afiliate în scopurile descrise în această 
Notificare privind confidențialitatea (MoneyGram Payment 
Services, Inc. este partea responsabilă pentru gestionarea 
informațiilor personale utilizate în comun); 

• furnizorii noștri care ne oferă servicii legate de tehnologia 
informației, cum ar fi găzduirea de site-uri web, analiza de 
date, procesarea plăților, executarea comenzilor, furnizarea 
de tehnologie informatică și infrastructură conexă, servicii 
pentru clienți și expedierea e-mailurilor; 

• furnizorii noștri care ne oferă servicii legate de comunicațiile 
și campaniile de marketing, în conformitate cu alegerile 
dumneavoastră, inclusiv orice alegeri aplicabile pe care vi le 
oferim pentru a opta în legătură cu partajarea respectivă; 

• furnizorii noștri care ne oferă asistență în legătură cu 
tombolele, concursurile și alte promoții; 

• legăturile dumneavoastră din mediile de socializare, alți 
utilizatori ai site-ului web și furnizorii conturilor 
dumneavoastră din mediile de socializare, în cazul în care 
conectați profilul MoneyGram cu contul (conturile) din 
mediile de socializare și 

• alte terțe părți, în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, 
societăți mixte, atribuiri, transfer sau alt mod de a dispune 
de activitățile comerciale, activele sau acțiunile noastre sau 
în cazul unor proceduri de faliment sau al altor proceduri 
similare. 
 

Este posibil să utilizăm 
serviciile unor terțe părți 
pentru a oferi publicitate  
 
Utilizăm uneori serviciile unor 
terțe părți pentru a ne ajuta la 
expedierea mesajelor de 
publicitate și de marketing care 
pot fi de interes pentru 
dumneavoastră. 

Este posibil să încredințăm unor terțe părți expedierea reclamelor 
referitoare la bunuri și servicii care pot fi de interes pentru 
dumneavoastră. Aceste companii pot plasa sau recunoaște un 
modul cookie unic pe browser-ul dumneavoastră. (inclusiv balize 
web). Pot utiliza, de asemenea, aceste tehnologii, împreună cu 
informațiile pe care le colectează despre dumneavoastră online, 
pentru a vă identifica prin intermediul dispozitivelor pe care le 
utilizați, cum ar fi un telefon mobil și un laptop. Pentru informații 
suplimentare și pentru a afla cum să refuzați utilizarea acestor 
tehnologii, vizitați 
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http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp și 
http://www.aboutads.info/. Puteți descărca aplicația AppChoices 
de la www.aboutads.info/appchoices pentru a putea refuza 
aplicațiile mobile.   

Securitatea informațiilor 
noastre 
 
Suntem deciși să luăm măsuri 
organizaționale, tehnice și 
administrative rezonabile 
pentru protecția informațiilor 
personale și a altor informații.  

Luăm măsuri organizaționale, tehnice și administrative rezonabile 
pentru protecția informațiilor personale și a altor informații. Vă 
rugăm să rețineți, totuși, că niciun sistem de transmisie sau de 
stocare a datelor nu poate fi garantat în proporție de 100% în ceea 
ce privește siguranța. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea 
dumneavoastră cu noi nu mai este sigură, vă rugăm să ne contactați 
imediat. 

Alegerile dumneavoastră de 
marketing 
 
Dețineți controlul în ceea ce 
privește comunicările de 
marketing pe care le primiți de 
la noi. 

Puteți refuza să primiți comunicații de marketing de la noi: 

• actualizând opțiunile din profilul dumneavoastră 
MoneyGram; 

• dând clic pe link-ul „dezabonare” din partea de jos a unui e-
mail de marketing MoneyGram; 

• răspunzând cu „STOP” la un mesaj text sau SMS sau  

• contactându-ne la 
adresa:  privacyprogramoffice@moneygram.com. 

 
Vom răspunde solicitării dumneavoastră cât mai curând posibil. Vă 
rugăm să rețineți că, dacă refuzați să primiți e-mailuri de marketing 
de la noi, este posibil să vă trimitem totuși mesaje tranzacționale sau 
administrative. 

Accesarea informațiilor 
dumneavoastră personale 
 
Puteți accesa, schimba sau 
suprima informațiile 
dumneavoastră personale.  

Puteți revizui, corecta, actualiza, suprima, restricționa sau șterge 
informațiile personale pe care ni le-ați oferit sau puteți primi o 
copie electronică a informațiilor dumneavoastră personale pentru a 
o transmite altei companii (în măsura în care legislația aplicabilă vă 
permite acest lucru), contactându-ne la adresa: 
privacyprogramoffice@moneygram.com.  

Vom răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate. 
Pentru protecția dumneavoastră, este posibil să trebuiască să 
verificăm identitatea dumneavoastră înainte de a vă pune în 
aplicare solicitarea. 

Vă rugăm să rețineți că este posibil să păstrăm anumite informații în 
scopul de ținere a evidențelor sau din motive de conformitate cu 
normele. Este posibil, de asemenea, să existe informații reziduale, 
care vor rămâne în bazele noastre de date și în alte evidențe și care 
nu vor fi șterse. 

Cât timp păstrăm informațiile 
 

Păstrăm informațiile, dacă este necesar, în scopul în care au fost 
colectate sau pe o perioadă mai lungă, în funcție de necesități sau 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/appchoices
mailto:privacyprogramoffice@moneygram.com
mailto:privacyprogramoffice@moneygram.com
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Nu păstrăm informațiile decât 
atâta timp cât este necesar. 
 

după cum impune legea. Din momentul în care informațiile nu mai 
sunt necesare pentru scopul lor inițial, acestea sunt șterse în 
conformitate cu politicile și procedurile noastre. 

Jurisdicția și transferurile de 
date transfrontaliere 
 
Avem sediul și ne desfășurăm 
activitatea din Statele Unite. 
Când interacționați cu noi, 
informațiile dumneavoastră pot 
fi trimise într-o altă țară decât 
țara dumneavoastră, inclusiv 
Statele Unite, pentru procesare 
și stocare. 
 
 

MoneyGram are sediul și își desfășoară activitatea din Statele Unite. 
Când interacționați cu noi, înțelegeți și sunteți de acord că 
informațiile dumneavoastră pot fi transferate într-o altă țară decât 
țara dumneavoastră, inclusiv Statele Unite, pentru procesare și 
stocare. Înțelegeți, de asemenea, și sunteți de acord că 
reglementările de protecție a datelor din alte țări pot fi diferite de 
cele din țara dumneavoastră. În anumite împrejurări, tribunale, 
agenții de aplicare a legii, agenții de reglementare sau autorități de 
securitate din acele alte țări pot avea dreptul să vă acceseze 
informațiile.  

Informațiile personale colectate în Zona Economică Europeană sunt 
controlate de MoneyGram International SPRL de la Bruxelles, Belgia. 
MoneyGram ia măsuri adecvate, cum ar fi Clauzele contractuale tip 
aprobate de Comisia Europeană, pentru transferul internațional al 
informațiilor personale colectate în ZEE și Elveția. Vă rugăm să ne 
contactați dacă doriți mai multe informații. 
 

Contactați-ne 
 
 

Informații generale: MoneyGram Payment Systems, Inc. este 
compania responsabilă pentru colectarea, utilizarea și publicarea 
informațiilor dumneavoastră personale în baza prezentei Notificări 
privind confidențialitatea.  
 
Dacă aveți întrebări despre prezenta Notificare privind 
confidențialitatea sau despre practicile noastre de confidențialitate 
sau dacă doriți să solicitați acces la informațiile dumneavoastră, vă 
rugăm să contactați Responsabilul pentru protecția datelor la nivel 
global la adresa privacyprogramoffice@moneygram.com sau:  

 
MoneyGram Payment Systems, Inc. 
Attn: Global Data Protection Officer 
2828 N. Harwood Street 
15th Floor 
Dallas, TX  75201 
U.S.A. 
 

În ZEE: Dacă locuiți în ZEE și aveți întrebări referitoare la această 
Notificare privind confidențialitatea sau practicile noastre de 
confidențialitate sau dacă doriți acces la informațiile 
dumneavoastră, vă rugăm să contactați Responsabilul pentru 
protecția datelor în UE la adresa 
privacyprogramoffice@moneygram.com sau: 
 

mailto:privacyprogramoffice@moneygram.com
mailto:privacyprogramoffice@moneygram.com
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MoneyGram International SPRL  
Attn: EU Data Protection Officer 
Rue Joseph Stevens 7 
1000 Bruxelles 
Belgium 
 

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea 
de supraveghere competentă pentru țara sau regiunea 
dumneavoastră.  
 

 


