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LA CE VĂ PUTEŢI AŞTEPTA DE LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE 

Jaguar Land Rover este unul dintre producătorii mondiali de vârf de maşini premium. Inovaţia şi designul le 

oferă clienţilor noştri experienţe cărora le rămân fideli - anticipând şi depăşind nevoile şi aşteptările acestora. 

Calitatea şi excelenţa sunt mărcile noastre distinctive. Grija acordată clienţilor noştri este de importanţă maximă.  

Respectăm confidenţialitatea fiecărei persoane ale cărei informaţii sunt procesate de către noi. Această Politică 

de confidenţialitate explică modul în care utilizăm datele personale primite atunci când utilizaţi serviciile My 

InControl şi vehiculele (denumite „vehicule” în cadrul acestei Politici de confidenţialitate), produsele şi serviciile 

noastre şi vă informează despre drepturile dvs. privind protecţia datelor.  

INFORMAŢII DESPRE PROTECŢIA DATELOR 

1. INFORMAŢII DESPRE OPERATORUL DE DATE: CINE SUNTEM ŞI CUM NE PUTEŢI CONTACTA 

Cine suntem: atunci când ne referim la „Jaguar Land Rover”, „JLR”, „noi/nouă”, „a noastră/al nostru/ai 

noştri/ale noastre” sau „noi” în această Politică de confidenţialitate, ne referim la operatorul de date: 

Jaguar Land Rover Limited, al cărui sediu social este la: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Anglia 

şi al cărui număr de înregistrare este: 1672070.  

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre grupul Jaguar Land Rover, consultaţi caseta „Vreau să ştiu mai 

multe” de mai jos. 

Detalii de contact ale Centrului de relaţii cu clienţii: pentru orice întrebări privind această Politică de 

confidenţialitate sau produsele şi serviciile asociate, ne puteţi contacta la următoarea adresă de e-mail: 

jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com. 

VREAU SĂ ŞTIU MAI MULTE... 

... despre Grupul JAGUAR LAND ROVER... 

 Jaguar Land Rover face parte dintr-un grup de companii a cărei companie mamă este Jaguar Land Rover 

Automotive plc. Puteţi afla mai multe informaţii despre corporaţia Jaguar Land Rover pe site-ul nostru web, 

la adresa: https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover este parte a grupului Tata. Mai multe informaţii despre grupul Tata şi despre companiile 

Tata pot fi găsite aici: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust şi 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

2. LA CE SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE 

• Această politică de confidenţialitate se aplică utilizării: 

o aplicaţia „InControl Remote” este aplicaţia pentru telefon inteligent („Aplicaţie”) pe care aţi 

descărcat-o din magazinul online pe telefonul mobil sau pe un dispozitiv portabil (denumit în 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
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mod colectiv „Dispozitiv”), care vă permite să utilizaţi funcţiile „Remote Essentials” şi, în funcţie 

de tipul de abonament, funcţiile „Remote/Remote Premium”; 

o aplicaţia Remote Park Assist, care este aplicaţia pentru telefon inteligent pe care aţi descărcat-

o din magazinul online şi care vă permite să utilizaţi funcţiile de „asistență la parcare de la 

distanţă”; 

o site-ului web My InControl de pe care vă puteţi accesa contul dvs. InControl Services şi accesa 

anumite servicii InControl Services; 

o oricare dintre următoarele servicii „InControl” (în funcţie de modelul vehiculului şi de 

abonament): (i) serviciile furnizate prin intermediul aplicaţiei InControl Remote, aplicaţiei 

Remote Park Assist şi site-ului web My InControl; (ii) serviciile „Apel de urgenţă SOS”; (iii) 

serviciile „Asistenţă rutieră optimizată”; (iv) serviciile „InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro”; şi (v) orice aplicaţii şi servicii InControl disponibile asociate sau disponibile („serviciile 

InControl Services””); 

o sistemul de informaţii şi divertisment, inclusiv funcţiile InControl Touch Pro şi Pivi Pro; 

(Utilizarea cuvântului „Funcţii” din această Politică de confidenţialitate se aplică vehiculelor 

echipate cu InControl TouchPro sau Pivi Pro şi acoperă sistemul de informaţii şi divertisment, 

serviciile conectate şi funcţiile de actualizare a software-ului şi serviciile „Live” (inclusiv toate 

software-urile, imaginile, textul, datele şi alt conţinut care face parte sau care se referă la aceste 

funcţii) şi  

o alte sisteme şi servicii conectate ale vehiculului. 

Vă rugăm să reţineţi că această politică de confidenţialitate nu se aplică site-urilor web aparţinând unor 

terţi pe care le-aţi puteţi accesa în legătură cu utilizarea serviciilor InControl Services sau din alt motiv, 

sau serviciilor sau funcţiilor pentru care vă abonaţi pentru a le primi în mod direct de la o terţă parte - 

în aceste cazuri, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a terţei părţi respective. 

Această politică de confidenţialitate stabileşte baza în temeiul căreia datele, inclusiv datele personale 

pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizaţi, vor fi procesate de către noi, ca urmare a 

utilizării de către dvs. a site-ului web My Jaguar InControl sau a vehiculelor, produselor şi serviciilor 

noastre descrise în această Secţiune 2. Vă rugăm să o citiţi cu atenţie pentru a înţelege practicile 

noastre cu privire la colectarea datelor şi la datele dvs. personale şi modul în care le vom trata.  

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este în responsabilitatea dvs. să îi alertaţi pe toţi pasagerii şi 

persoanele pe care le autorizaţi să utilizeze vehiculul, sistemul de informaţii şi divertisment şi/sau 

serviciile InControl Services, despre practicile de confidenţialitate descrise în această Politică de 

confidenţialitate (inclusiv modurile în care putem colecta şi utiliza date de la vehicul şi/sau referitoare la 

utilizatorii vehiculului).  

3. TIPURILE DE INFORMAŢII PE CARE LE COLECTĂM 

Putem colecta şi procesa următoarele date despre dvs. şi/sau vehicul/vehiculele dvs.: 



 

 

• Informaţii transmise: informaţii pe care le furnizaţi prin completarea formularelor online în timpul 

configurării contului InControl Services sau în timpul utilizării site-ului web My InControl şi a serviciilor 

InControl Services, prin utilizarea sistemului de informaţii şi divertisment al vehiculului şi a funcţiilor 

acestuia, informaţii pe care în alt context ni le puteţi furniza direct (de exemplu, atunci când comunicaţi 

cu noi prin telefon sau e-mai sau prin unul dintre formularele de pe site-ul web My InControl), sau 

informaţiile pe care distribuitorul autorizat (de la care aţi achiziţionat sau aţi procurat în leasing 

vehiculul) le furnizează în numele dvs., în timpul configurării contului InControl Services, sau care sunt 

altfel în conexiune cu, sau ca urmare a oricărei comunicări cu dvs. Aceste informaţii depind de natura 

acţiunilor dvs., dar pot include numele, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de telefon 

inteligent), adresa de e-mail, preferinţele de limbă, parola şi PIN-urile pentru contul InControl Services, 

alegerile şi preferinţele legate de sistemul de informaţii şi divertisment al vehiculului dvs. şi informaţii 

despre distribuitorul/distribuitorii autorizaţi preferaţi. 

• Informaţii suplimentare: 

o dacă ne contactaţi, este posibil să păstrăm o înregistrare a corespondenţei respective; şi 

o detaliile referitoare la tranzacţii pe care le efectuaţi prin intermediul site-ului web My InControl. 

• Informaţii despre dispozitiv (inclusiv locaţie): putem colecta informaţii despre dispozitiv sau orice 

computer pe care l-aţi putea utiliza pentru a accesa site-ul nostru web sau a descărca o copie a 

aplicaţiei InControl Remote sau a aplicaţiei Remote Park Assist pe telefonul dvs. inteligent, inclusiv 

sistemul de operare, marca, modelul şi versiunea, identificatorul unic pentru instalarea aplicaţiei 

InControl Remote şi/sau aplicaţiei Remote Park Assist, setările locale ale dispozitivului şi codul de 

ţară. Aplicaţia InControl Remote mai poate colecta informaţii legate de locaţia dispozitivului şi 

simboluri şi numele de utilizator pentru identificare, însă aceste informaţii nu ne vor fi transmise. 

Consimţământul pe care l-aţi acordat pentru a descărca aplicaţia InControl implică consimţământul 

dvs. pentru utilizarea datelor GPS sau de locaţie pentru serviciile aplicaţiei, inclusiv informaţii privind 

harta. Puteţi restricţiona accesul la, sau colectarea datelor despre locaţia dispozitivului dvs., 

dezactivând funcţiile legate de locaţia dispozitivului sau neutilizând funcţiile dispozitivului care 

necesită informaţii referitoare la locaţie.  Ţineţi cont de faptul că acest lucru poate avea impact asupra 

serviciilor aplicaţiei care sunt disponibile pentru dvs. Aplicaţiile noastre vă pot oferi opţiunea de a 

permite utilizarea tehnologiei de scanare a amprentelor digitale sau a retinei dispozitivului pentru a vă 

valida identitatea în cadrul aplicaţiei, în astfel de cazuri nu vom colecta informaţiile despre amprenta 

digitală sau scanare a retinei, vom primi doar o confirmare de la dispozitivul dvs. că verificarea de 

validare a avut succes. Mai multe informaţii privind datele despre dispozitiv, colectarea automată a 

datelor şi modulelor cookie pot fi găsite în Politica noastră privind modulele cookie de mai jos. 

• Informaţiile de identificare a vehiculului: informaţii despre vehicul/vehiculele pe care le-aţi 

înregistrat în InControl Services sau un alt astfel de vehicul care este altfel identificat pentru noi (de 

exemplu, prin intermediul unui distribuitor) ca fiind în conexiune cu dvs., inclusiv numărul de 

identificare al vehiculului (VIN), marca, modelul, anul modelului, caracteristicile, numărul de 

înregistrare, data cumpărării sau închirierii, precum şi distribuitorul autorizat de la care aţi achiziţionat 

sau închiriat vehiculul.  



 

 

• Informaţii despre locaţie: pentru a vă putea furniza serviciile InControl Services, este necesar ca noi 

şi furnizorii noştri de servicii să utilizăm datele referitoare la locaţie, trimise de pe vehicul, inclusiv 

informaţii despre ultima locaţie de parcare a vehiculului. De asemenea, vom colecta şi prelucra şi alte 

informaţii referitoare la locaţia vehiculului, în orice moment, ca parte a funcţiei de „urmărire a călătoriei” 

(„Călătorii”) a serviciilor InControl Services. Informaţiile pe care le vom colecta şi procesa ca parte a 

acestei funcţii sunt prezentate în „Informaţii despre călătorie” de mai jos. Ultima locaţie de parcare a 

vehiculului va fi urmărită întotdeauna şi nu poate fi oprită pe perioada în care beneficiaţi de serviciile 

InControl Services. Sub rezerva acestui document, aveţi posibilitatea de a dezactiva funcţia Călătorii 

în orice moment, prin intermediul site-ului web My InControl şi al aplicaţiei InControl Remote. Dacă, 

totuşi, este activată funcţia „Apel de urgenţă SOS”, „Asistenţă optimizată” sau „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro”, datele de locaţie în timp real referitoare la vehicul vor fi activate automat 

la apariţia unui eveniment declanşator relevant, cum ar fi remorcarea vehiculului dvs. cu aprinderea 

oprită, comutarea acestuia într-un mod care declanşează „InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro” sau, respectiv, declanşarea airbag-urilor vehiculului dvs., şi trimise furnizorului de service şi/sau 

serviciilor de urgenţă relevante (după caz), chiar dacă aţi dezactivat Călătorii. Pentru detalii complete 

cu privire la evenimentele de declanşare relevante, vă rugăm să consultaţi manualul vehiculului. De 

asemenea, informaţiile despre locaţie sunt necesare (separat de funcţia „Informaţii despre călătorie”) 

pentru utilizarea anumitor funcţionalităţi ale InControl Services şi funcţiilor acestora, inclusiv: 

localizarea vehiculului dvs. pe hartă şi obţinerea indicaţiilor de orientare către acesta şi localizarea 

vehiculului într-o parcare aglomerată cu funcţia „semnal sonor şi iluminare intermitentă”. Chiar dacă 

nu v-aţi activat contul InControl Services, vehiculul poate iniţia automat un apel pentru a 

contacta serviciile de urgenţă prin funcţia de apelare de urgenţă limitată, sau aţi putea iniţia 

manual un apel vocal pentru serviciile de urgenţă prin funcţia de apelare de urgenţă limitată. 

Apariţia unui astfel de apel poate transmite informaţii, inclusiv despre locaţia vehiculului, 

despre oră, precum şi un identificator al vehiculului către noi şi/sau furnizorii noştri de servicii 

de urgenţă, aşa cum este descris în manualul vehiculului dvs., care poate fi găsit aici: 

https://www.ownerinfo.jaguar.com şi https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Informaţiile despre călătorie: informaţii despre călătoria dvs. transmise de pe vehicul, inclusiv 

distanţa călătoriei, locaţia în timp real, durata călătoriei, viteza medie şi datele despre eficienţa 

călătoriei. După cum se menţionează mai sus, puteţi dezactiva funcţia Călătorii prin intermediul site-

ului web My InControl şi al aplicaţiei InControl Remote. Acest lucru va împiedica transmiterea oricăreia 

dintre informaţiile de mai sus de pe vehicul (cu excepţia ultimei locaţii de parcare). După cum se 

menţionează mai sus, dacă, totuşi, este activată funcţia „Apel de urgenţă SOS”, „Asistenţă rutieră 

optimizată” sau „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro”, datele referitoare la locaţia vehiculului 

vor fi trimise către furnizorul de servicii şi/sau către serviciile de urgenţă (după caz) relevante, chiar 

dacă aţi dezactivat funcţia Călătorii.  

• Informaţii de jurnal de date despre vorbire: datele de voce şi datele trimise, care sunt partajate cu 

furnizorii noştri de servicii vocale pentru a permite răspunderea la comenzile dvs. vocale, pot include 

următoarele: fişiere audio, transcrierile asociate şi fişiere jurnal. 

• Informaţii despre funcţionarea vehiculului: acestea includ date tehnice referitoare la vehicul ca 

produs, inclusiv date referitoare la componentele vehiculului (de exemplu, numărul de serie, versiunea 

software); calitatea şi întreţinerea vehiculului (de exemplu, coduri de diagnosticare a problemelor); 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/


 

 

informaţii despre vehicul dacă este implicat într-un accident, cum ar fi faptul că airbagurile au fost 

declanşate sau senzorii au fost activaţi; şi informaţii despre funcţionarea vehiculului pe parcursul 

utilizării sale de zi cu zi, inclusiv, dar fără a se limita la, cantitatea de combustibil, distanţa până la 

starea de rezervor gol, valoarea contorului de parcurs, distanţa până la starea de service, nivelul 

lichidului de răcire, nivelul lichidului de spălare, starea lichidului de frână, uzura plăcuţelor de frână, 

presiunea în anvelope, defecţiunea senzorului de monitorizare a presiunii în anvelope, funcţionarea 

necorespunzătoare a motorului, nivelul uleiului, starea uşilor şi geamurilor, dacă centurile sunt folosite 

sau nu, şi informaţii de la toţi ceilalţi senzori, de exemplu, din maşină, de pe volan sau informaţii 

furnizate de cameră, inclusiv dacă aveţi cabina deschisă, portbagajul deschis, capota deschisă, 

informaţii despre baterie, inclusiv tensiunea, informaţii despre emisii şi dacă alarma este armată sau 

dacă sună.  

• Informaţii de jurnal: în sensul acestei politici de confidenţialitate, „informaţiile de jurnal” se referă 

la acţiunile de listare a fişierelor jurnal sau la solicitările adresate sistemelor noastre în legătură cu 

utilizarea de către dvs. a unităţii de informaţii şi divertisment şi a funcţiilor sale, precum şi a serviciilor 

InControl Services. Vom colecta şi stoca automat informaţiile referitoare la apelurile „Apel de urgenţă 

SOS” şi „Asistenţă rutieră optimizată” făcute din vehicul (inclusiv data, durata, conţinutul apelului şi 

numărul de apeluri efectuate) („Informaţii de jurnal ale apelurilor”), utilizarea acestor date este 

detaliată mai jos. Când accesaţi site-ul web My InControl, utilizaţi sistemul de informaţii şi divertisment 

sau funcţiile acestuia, conectaţi o cartelă SIM sau asociaţi un dispozitiv, putem colecta automat şi 

stoca anumite informaţii în jurnalele serverului, incluzând, dar fără a se limita la protocolul de internet 

(IP), furnizorul de servicii de internet (ISP), datele referitoare la secvenţele de clicuri, tipul de browser 

şi limba, paginile vizualizate şi părăsite şi marcaje de date sau de timp („Informaţiile de jurnal ale 

site-ului web”). De asemenea, putem colecta şi stoca informaţii referitoare la utilizarea de către dvs. 

a serviciilor aplicaţiei InControl Remote şi mesajele referitoare la starea vehiculului transmise de 

vehiculul dvs. către aplicaţia InControl Remote („Informaţiile de jurnal ale aplicaţiei”) şi a sistemului 

de informaţii şi divertisment a vehiculului, a cartelei SIM conectate sau a dispozitivului asociat 

(„Informaţii despre dispozitiv”).   

• Autentificarea de securitate: datele de identificare ale vehiculului şi simboluri de autentificare. 

• Informaţii despre funcţii: informaţii specifice funcţiilor, cum ar fi preferinţele, notele, fişierele media 

şi informaţiile pe care alegeţi să le transmiteţi funcţiilor pe care le utilizaţi; informaţii legate de utilizarea 

fluxului de conţinut; setările utilizatorului, cum ar fi activarea funcţiei „memorare utilizator”; date de 

autentificare de securitate; informaţii de localizare, cum ar fi fusul orar, limba şi ţara; marca şi brandul 

vehiculului; informaţiile de jurnal relevante. 

• Funcţiile „Memorare utilizator” şi „Memorare PIN”: vehiculul dvs. are o funcţie „memorare 

utilizator” sau „memorare PIN” pentru anumite funcţii ale pachetului InControl. Această funcţie, dacă 

alegeţi să o activaţi, vă permite să rămâneţi conectat automat pe vehicul pentru un acces mai 

convenabil la funcţii. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în timp ce această funcţie este activă, 

orice altă persoană care utilizează vehiculul va putea accesa oricare dintre setările dvs. stocate, 

funcţiile şi detaliile personale din vehicul şi va putea utiliza serviciile InControl Services în vehicul ca 

şi când aţi face-o dvs. În cazul în care nu doriţi ca alţi utilizatori să aibă acces la acestea, este 



 

 

responsabilitatea dvs. să vă asiguraţi de faptul că funcţia „memorare utilizator” sau „memorare PIN” 

este dezactivată şi să vă deconectaţi din funcţiile relevante. 

• Date de marketing: putem primi direct de la dvs. sau de la distribuitori sau alţi parteneri terţi detaliile 

dvs. de contact, preferinţele de marketing sau alte informaţii, dacă există o notificare corespunzătoare 

şi în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor. Aveţi dreptul de a ne solicita să nu 

utilizăm datele dvs. personale în scopuri de marketing. Consultaţi drepturile dvs. privind protecţia 

datelor în Secţiunea 9 (Drepturile dvs. privind protecţia datelor) de mai jos, pentru mai multe informaţii. 

• Surse publice de date: putem utiliza surse publice de date, de exemplu, pentru suport pentru funcţii 

şi servicii (de ex., suport pentru autentificare sau verificarea fraudelor) şi/sau pentru a menţine 

acurateţea datelor pe care le deţinem. De exemplu, este posibil să efectuăm periodic verificări cu 

ajutorul Agenţiei de licenţiere pentru conducător auto şi vehicul (DVLA), pentru a vedea dacă 

informaţiile noastre despre proprietarul vehiculului sunt actualizate. 

• Date de la părţi terţe: este posibil să primim date de la părţi terţe, în modurile explicate în Secţiunea 

5 de mai jos. 

• Sistemul de informaţii şi divertisment şi actualizări software: putem utiliza datele deţinute (cum 

ar fi VIN) pentru a înregistra alegerile preferinţelor, pentru a putea furniza actualizări software şi pentru 

a răspunde întrebărilor şi solicitărilor de afaceri în conexiune cu prevederile actualizărilor software.   

• Date ale aplicaţiei Remote Park Assist: aplicaţia Remote Park Assist depinde de o conexiune Wi-

Fi între dispozitivul dvs. şi vehicul. Când vă controlaţi vehiculul, semnalele vor fi procesate doar pe 

hardware-ul vehiculului şi nu sunt trimise serverelor noastre exterioare. Vă vom solicita datele de 

acces la contul dvs. InControl şi PIN-ul atunci când vă conectaţi în aplicaţia Remote Park Assist. Acest 

lucru ne permite să verificăm că aveţi un cont InControl valid şi, după ce vehiculul dvs. este asociat 

cu succes cu dispozitivul dvs., să afişăm anumite informaţii despre vehiculul dvs. în aplicaţia Remote 

Park Assist. 

Ţineţi cont de faptul că putem asocia informaţiile transmise cu alte informaţii detaliate mai sus, iar dacă 

acest lucru se întâmplă, vom trata informaţiile combinate ca date personale, în conformitate cu această 

politică de confidenţialitate, atâta timp cât acestea rămân combinate. 

4. CUM UTILIZĂM DATELE DESPRE VEHICUL ŞI DATELE PERSONALE.  

 

Utilizăm datele despre vehicul şi datele personale pentru a gestiona şi a răspunde solicitărilor pentru 

servicii şi informaţii, pentru a înţelege utilizarea funcţiilor de service, a vehiculului şi a aplicaţiei, pentru 

cercetare şi dezvoltare internă şi pentru a eficientiza cât de mult posibil produsele şi serviciile noastre. 

Pentru mai multe informaţii despre acţiunile noastre de procesare şi bazele legale relevante, consultaţi 

caseta „Vreau să ştiu mai multe” de mai jos. 



 

 

VREAU SĂ ŞTIU MAI MULTE... 

Utilizările principale ale datelor personale şi bazele legale pentru acestea sunt:  

Activităţi care pot necesita colectarea sau 

prelucrarea de date cu caracter personal: 

Tipurile de informaţii pe care 

le prelucrăm: 

Temei legal  

aplicabil: 

o Cerinţe legale/impuse în domeniu, cum ar fi: 

▪ Servicii de urgenţă (eCall), acolo unde sunt 

impuse prin lege. 

▪ Menţinerea securităţii şi siguranţei funcţiilor şi 

serviciilor (inclusiv prin lansarea de actualizări 

software over-the-air). 

▪ Comunicarea sau partajarea de date provenite 

de la vehicul către autorităţile aplicabile, după 

cum este impus prin lege.  

o Comunicarea notificărilor urgente privind 

siguranţa sau rechemarea produselor 

o Gestionarea cerinţelor legale şi de reglementare 

sau a acţiunilor în justiţie, inclusiv în scopuri 

precum: 

▪ Respectarea obligaţiilor noastre legale sau 

apărarea drepturilor noastre legale.  

▪ Pentru prevenirea/detectarea activităţilor 

infracţionale (inclusiv dacă este necesară 

oferirea de asistenţă pentru HMRC/autorităţile 

fiscale, agenţiile de aplicare a legii, cum ar fi 

departamentele de poliţie, DVLA sau orice altă 

autoritate publică sau organism de investigaţii 

infracţionale, sau pentru protejarea securităţii 

naţionale). 

▪ Informaţii trimise 

▪ Informaţii de identificare a 

vehiculului 

▪ Informaţii despre locaţie 

▪ Informaţii despre călătorie 

▪ Informaţii despre 

funcţionarea vehiculului 

▪ Informaţii de jurnal  

▪ Date din surse publice 

▪ Date de la părţi terţe 

▪ Informații despre dispozitiv  

Obligaţie 

legală 

o Configurarea şi funcţionarea funcţiilor 

vehiculului şi serviciilor (inclusiv prin furnizori 

terţi): 

Reţineţi în special că: 
▪ Informaţiile despre locaţie vor fi prelucrate 

după cum este necesar pentru furnizarea 

funcţiilor şi serviciilor bazate pe locaţie pentru 

care v-aţi înscris sau pe care le-aţi solicitat.  

▪ Informaţiile de jurnal de date despre vorbire 

vor fi prelucrate şi partajate cu furnizorii de 

servicii relevanţi strict în scopul utilizării 

funcţiilor şi serviciilor activate prin vorbire.  

o Întreţinerea funcţiilor şi serviciilor (inclusiv prin 

lansarea de actualizări software over-the-air): 

▪ Identificarea modurilor de defect, remedierea 

erorilor şi probleme de diagnostic şi prognostic. 

▪ Soluţionarea problemelor, întrebărilor şi 

plângerilor (inclusiv gestionarea problemelor 

legate de garanţie). 

o Securitatea reţelei şi a informaţiilor: 

▪ Pentru a menţine securitatea reţelei şi a 

platformei şi, mai general, pentru a putea lua 

măsuri pentru protejarea informaţiilor dvs. 

împotriva pierderii sau a deteriorării, furtului 

sau accesului neautorizat.  

▪ Datele de autentificare sunt utilizate pentru 

conectarea la conturile pe care le aveţi la noi şi 

pentru securitate atunci când utilizaţi funcţiile şi 

▪ Informaţii trimise 

▪ Informaţii de identificare a 

vehiculului  

▪ Informaţii despre locaţie 

▪ Informaţii despre călătorie  

▪ Informaţii de jurnal de date 

despre vorbire 

▪ Informaţii despre 

funcţionarea vehiculului  

▪ Informaţii de jurnal  

▪ Informaţii despre funcţii 

▪ Date din surse publice  

▪ Date de la părţi terţe 

▪ Informaţii de securitate şi 

autentificare 

▪ Funcţiile „Memorare 

utilizator” şi „Memorare 

PIN” 

 

Contract 



 

 

în scopul prevenirii accesului neautorizat. 

Acestea sunt comunicate în mod automat între 

furnizorii noştri pentru autentificarea de 

securitate şi serviciile de găzduire, în scopul de 

a verifica identitatea şi a preveni utilizarea 

neautorizată a serviciilor noastre, inclusiv a 

serviciilor InControl Services. 

o Comunicări privind contractele pentru şi 

abonamentele la servicii 

o Întreţinerea registrelor și administrarea 

generală a contractelor/serviciilor 
o Răspunderea la întrebările clienţilor şi 

soluţionarea problemelor (ante- sau post-

contractual)   

▪ Pentru operaţiuni interne şi scopuri 

administrative (de exemplu, acestea vor 

include depanarea, testarea, asistarea 

obligaţiilor noastre de audit, anchetarea 

potenţialelor utilizări necorespunzătoare şi 

răspunderea la orice întrebări aţi putea adresa) 

şi pentru sprijinirea întrebărilor dvs. 

▪ Este posibil să înregistrăm apelurile telefonice 
dintre noi şi dvs. în scopuri de instruire şi de 
control al calităţii şi pentru a ajuta la rezolvarea 
litigiilor. 

o Comunicări cu privire la produse/funcţii (în 

cazurile în care acestea nu sunt de natură de 

marketing sau promovare, de ex, furnizarea de 

actualizări cu privire la serviciile sau funcţiile 

contractate) 

o Notificarea privind starea vehiculului (VHN): 

▪ Pentru a vă comunica în legătură cu starea 

diverselor avertismente privind vehiculul dvs. 

o Comunicări de marketing şi promoţionale (în 

cazurile în care acestea nu necesită 

consimţământ), cum ar fi: 

▪ comunicări poştale, telefonice, de marketing 

sau promoţionale; 

▪ marketing digital sau prin reţele sociale, în 

cazurile în care acestea nu sunt direcţionate 

individual; 

▪ oferte de prelungire a contractelor de servicii şi 

abonamentelor referitoare la serviciile dvs. 

existente; 

▪ comunicări de marketing şi promoţionale 

referitoare la produse şi servicii similare, 

cu excepţia cazului în care aţi renunţat la primirea 
unor astfel de comunicări.  

o Cercetarea şi dezvoltarea, agregarea datelor şi 

analizele de date: 

În scopul: 

▪ dezvoltarea şi îmbunătăţirea produsului;  

▪ identificării modurilor de defect, remedierii 

erorilor necesare, problemelor de diagnostic şi 

prognostic; şi 

▪ evaluării utilizării, tendinţelor şi preferinţelor 

legate de funcţii.  

Aceasta include prelucrarea de date anonimizate în 
scopul cercetării/analizării/statisticii (inclusiv, dar 

▪ Informaţii trimise  

▪ Informaţii de identificare a 

vehiculului 

▪ Date de marketing 

▪ Informaţii despre locaţie şi 

informaţii despre călătorie 

(cu excepţia cazurilor în 

care legea impune 

obţinerea 

consimţământului) 

▪ Date despre funcţionarea 

vehiculului 

▪ Informații despre dispozitiv 

▪ Date de la părţi terţe 

▪ Informaţii de jurnal 

▪ Informaţii despre jurnalul 

de apeluri 

▪ Informaţii de jurnal de 

aplicaţii 

▪ Date de securitate şi 

autentificare 

▪ Date din surse publice 

Interesul 
comercial  
legitim 



 

 

fără a se limita la, scopuri de securitate a reţelei şi 
a informaţiilor).  

o Îmbunătăţirea experienţei dvs. de client pe site-

ul web, cu sistemul de infotainment şi generale: 

▪ Pentru îmbunătăţirea şi simplificarea 

experienţei dvs. pe site-urile Jaguar Land 

Rover, experienţele din vehicul, funcţiilor din 

aplicaţii (de exemplu, pentru a detecta 

dimensiunea ecranului potrivită pentru 

dispozitivul pe care accesaţi serviciul) şi 

sprijinirea utilizării de către dvs. a zonelor 

personalizate ale site-urilor web (inclusiv 

prelucrarea accesului şi utilizării de către dvs. 

a „Portalului de client” şi parcursurile de 

autentificare pentru conectare unică).  

▪ Completarea în avans a câmpurilor de date de 

pe site-urile web, pentru a îmbunătăţi şi a 

optimiza experienţa dvs. online.  

o Verificarea modificărilor privind apartenenţa 

vehiculului şi sprijinirea deconectării contului 

dvs. InControl  

o Întreţinerea registrelor și administrare generală: 

▪ Pentru întreţinerea registrelor, administrarea şi 

întreţinerea serviciilor noastre, aplicaţiilor, site-

urilor web şi funcţionalităţilor în vehicul. 

▪ Pentru a oferi asistenţă privind întrebările dvs. 

şi oricare altă operaţiune internă şi în scopuri 

administrative (de exemplu, acestea vor 

include depanarea, testarea, susţinerea 

cerinţelor noastre de audit şi soluţionarea 

tuturor nelămuririlor pe care le aveţi, inclusiv 

cele privitoare la drepturile privind protecţia 

datelor). 

 

Este posibil să înregistrăm apelurile telefonice 

dintre noi şi dvs. în scopuri de instruire şi de control 

al calităţii şi pentru a ajuta la rezolvarea litigiilor. 

o Acţiuni de achiziţie şi eliminare la nivel 

corporatist 

o Agregarea datelor, analize şi elaborarea de 

profiluri: 

După cum s-a menţionat mai sus, vom desfăşura 
activităţi de cercetare şi analiză pentru sprijinirea 
strategiilor noastre de marketing, pentru a crea o 
înţelegere mai bună a clienţilor şi vizitatorilor noştri, 
pentru a susţine aspectul publicitar al site-ului 
nostru web şi pentru a îmbunătăţi în continuare 
informaţiile, funcţionalitatea şi serviciile din cadrul 
site-ului web. Vom utiliza rezultatele acestor 
activităţi pentru elaborarea de profiluri şi scopuri de 
marketing personalizat, după cum se descrie mai 
jos, vom solicita consimţământul dvs.  

o Comunicări de marketing şi promoţionale: 

▪ Vă putem trimite comunicări de marketing, 

inclusiv prin mijloace electronice (de ex., e-

mail, SMS, digital sau prin reţele de 

socializare), cu privire la produse sau servicii 

care v-ar putea interesa. 

▪ De asemenea, putem partaja detaliile dvs. cu 

reţeaua noastră de terţi independenţi, pentru a 

▪ Informaţii trimise 

▪ Informaţii de identificare a 

vehiculului  

▪ Date despre funcţionarea 

vehiculului 

▪ Informaţii despre locaţie 

▪ Informaţii despre călătorie  

▪ Informaţii despre 

funcţionarea vehiculului 

▪ Date de la părţi terţe 

▪ Date de marketing 

 

Consimţământ  



 

 

trimite comunicaţii de marketing, inclusiv prin 

mijloace electronice. 

▪ Putem folosi module cookie în scopuri de 

marketing personalizat (consultaţi Politica 

privind modulele cookie).  

o Utilizarea informaţiilor despre locaţie pentru 

cercetare şi dezvoltare, agregarea datelor şi 

date (în cazurile în care obţinerea 

consimţământului este impusă de lege în vederea 

utilizării de date neagregate/de geolocaţie exactă) 

o Actualizările software over-the-air: 

▪ Pentru aplicarea de actualizări over-the-air pe 

vehiculul dvs., în cazurile în care aceste 

actualizări nu au legătură cu un serviciu la care 

v-aţi abonat sau necesită altfel consimţământul 

prealabil al utilizatorului pentru a fi aplicate. 

Notă: în cazurile în care colectăm datele dvs. cu caracter 

personal cu consimţământ privind oricare dintre scopurile 

de mai sus, vă puteţi retrage în orice moment 

consimţământul ca noi să utilizăm informaţiile dvs. 

Consultaţi Retragerea consimţământului în Secţiunea 

9 de mai jos pentru mai multe detalii. Dreptul dvs. de a 

vă retrage nu afectează legitimitatea prelucrării bazate 

pe consimţământul respectiv, anterior retragerii. 

 

 

 

5. CU CINE PARTAJĂM DATELE PERSONALE 

 

Este posibil să partajăm datele dvs. cu (şi putem primi informaţii despre dvs. şi despre vehiculul dvs.) de 

la:  

• acei terţi care trebuie să le gestioneze, inclusiv furnizorii (consultaţi mai multe informaţii mai jos), 

aplicaţia de terţă parte, navigaţia şi alţi furnizori de funcţii şi de servicii pentru serviciile legate de 

vehicul şi abonament (inclusiv, dar fără a se limita la funcţiile şi serviciile de asistenţă vocală, finanţare, 

asigurare, garanţie, leasing/închiriere) şi furnizorii de servicii InControl, astfel încât să vă putem oferi 

şi să putem monitoriza utilizarea şi performanţa produsele şi serviciile pentru care sunteţi eligibil, 

pentru care v-aţi înscris sau pe care le-aţi solicitat sau care sunt adecvate pentru vehiculul dvs., de 

exemplu, serviciile InControl Services, funcţiile, serviciile disponibile pentru vehicul şi actualizările de 

software. 

• Pentru a activa serviciile şi funcţiile terţilor, este posibil să vi se solicite să conectaţi contul InControl 

la contul terţ aplicabil. Dacă alegeţi să vă conectaţi conturile, este posibil să partajăm anumite 

informaţii trimise, informaţii de identificare a vehiculului, informaţii despre locaţie, informaţii despre 

călătorie, informaţii despre funcţionarea vehiculului, informaţii de jurnal şi/sau informaţii despre funcţii, 

solicitate de furnizorul de servicii terţ pentru a furniza serviciul sau funcţia pe care aţi ales să o activaţi. 

Consultaţi politica de confidenţialitate relevantă a terţilor pentru informaţii despre modul în care 

serviciile lor prelucrează datele cu caracter personal. 



 

 

• În scopul de a vă furniza serviciile InControl Services: furnizorul nostru de servicii de telematică, 

serviciile de urgenţă, furnizorul nostru de servicii de asistenţă rutieră, furnizorul nostru de servicii de 

urmărire a vehiculului furat, autorităţile locale, furnizorul nostru de servicii de găzduire, operatorii 

reţelei de telefonie mobilă pentru serviciile InControl Services, furnizorul nostru de servicii de analiză 

a datelor anonime şi furnizorul nostru de servicii de marketing. 

• Pentru a procesa reînnoirea abonamentului dvs. InControl Services şi a altor abonamente este, de 

asemenea, necesar să divulgăm informaţii care sunt în legătură cu abonamentul dvs. InControl 

Services furnizorului nostru de servicii comerciale electronice. Acestea includ informaţiile de 

identificare a vehiculului şi informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, numărul de 

telefon, adresa de e-mail. Utilizăm părţi terţe pentru susţinerea funcţiilor noastre administrative, pentru 

a putea procesa şi activa comenzi de abonare. Vom limita datele partajate la cele care sunt necesare 

pentru furnizarea serviciului în cauză.  

•  Reţeaua noastră de distribuitori, de ateliere de service autorizate şi, acolo unde este relevant, de la 

reţeaua noastră de importatori (toţi aceştia formând „reţeaua de distribuţie”), pentru a putea răspunde 

solicitărilor şi a comunica cu dvs. desprebunuri, servicii etc. şi pentru evaluare şi instruire, pentru a 

îmbunătăţi calitatea serviciilor pe care le obţineţi atunci când interacţionaţi cu reţeaua noastră de 

distribuţie. 

• Companiile grupului Jaguar Land Rover care se conformează utilizărilor de date stabilite în această 

Politică de confidenţialitate. 

• Părţile terţe, în eventualitatea că vindem sau cumpărăm servicii sau materiale comerciale. 

• Dacă avem obligaţia de a divulga sau partaja datele dvs. personale pentru a fi în conformitate cu orice 

obligaţie sau solicitare legală sau de reglementare, sau în măsura în care divulgarea este permisă de 

legislaţie sau de o exonerare legală, (inclusiv, dar nefiind limitată la divulgarea care serveşte 

procedurilor juridice, obţinerii de consiliere juridică sau stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor 

legale, prevenirii sau detectării infracţiunilor, prinderii sau condamnării infractorilor sau protejării 

securităţii naţionale), sau pentru a aplica aceşti termeni contractuali în vederea investigării încălcărilor 

reale sau suspectate sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Jaguar Land Rover 

sau a clienţilor săi. 

• Dacă vehiculul dvs. este deţinut, împrumutat sau administrat de o companie sau altă organizaţie, vom 

divulga informaţiile de identificare a vehiculului părţii terţe, pentru a le permite să gestioneze, 

reînnoiască sau anuleze abonamentele la pachetul InControl pentru vehiculele din flota proprie. 

Avem garanţii din partea furnizorilor noştri de servicii pentru a ne asigura de faptul că datele dvs. sunt păstrate 

în siguranţă şi utilizate numai în scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate. VREAU SĂ ŞTIU 

MAI MULTE... 

... despre reţeaua JLR de părţi terţe independente... 

Colaborăm cu un număr de părţi terţe independente pentru a furniza servicii, cum ar fi reţeaua noastră de 

distribuţie, furnizorii de credit şi furnizorii de produse de închiriere.  Datele personale pot fi trimise direct 



 

 

acestor entităţi de către dvs. (de exemplu, dacă îi contactaţi telefonic sau prin e-mail sau prin intermediul 

paginilor web proprii) sau pot fi partajate de către noi, dacă este cazul, pentru a răspunde întrebărilor dvs. 

sau altor cerinţe de servicii. 

Atunci când utilizaţi site-ul web Jaguar Land Rover pentru a găsi sau a contacta pe cineva din reţeaua noastră 

de distribuţie, un furnizor de credit sau de produse de închiriere, aceştia sunt (cu excepţia cazului în care 

este declarat altfel) agenţi independenţi şi nu companii din grupul Jaguar Land Rover. Orice contact cu 

aceştia (de exemplu, telefonic sau prin e-mail) şi orice date pe care le furnizaţi prin utilizarea site-urilor web 

proprii vor fi controlate de către aceştia, nu de către JLR. Dacă aveţi întrebări cu privire la modul de utilizare 

a datelor personale de către o parte terţă (cum ar fi un distribuitor, un importator, un furnizor de credit sau de 

produse de închiriere sau un atelier de reparaţii), recomandăm să contactaţi părţile respective direct. 

Pentru informaţii despre părţi terţe independente care sunt în colaborare cu noi:   

Pentru Jaguar: 

• Reţeaua noastră de distribuţie este identificabilă, în general, cu ajutorul funcţiei „localizaţi un 

distribuitor” de pe site-ul nostru web. Aceştia pot fi căutaţi după nume, locaţie sau cod poştal. O listă 

completă a tuturor distribuitorilor autorizaţi poate fi accesată aici: https://www.jaguar.com/retailer-

locator/index.html. 

Pentru Land Rover: 

• Reţeaua noastră de distribuţie este identificabilă, în general, cu ajutorul funcţiei „localizaţi un 

distribuitor” de pe site-ul nostru web. Aceştia pot fi căutaţi după nume, locaţie sau cod poştal. O listă 

completă a tuturor distribuitorilor autorizaţi poate fi accesată aici: https://www.landrover.com/dealer-

locator.html. 

... despre furnizori... 

Utilizăm mai mulţi furnizori de servicii pentru susţinerea afacerii noastre, iar aceşti furnizori de servicii pot 

avea acces la sistemele şi datele noastre, pentru a ne oferi servicii în numele dvs., spre exemplu, procesoare 

de plată, tehnologia informaţiei, cum ar fi găzduire sau furnizori de servicii cloud, marketing, servicii de 

asistenţă pentru analiză şi publicitate digitală, furnizori de tehnologii auto conectate, inclusiv suport pentru 

conţinutul vehiculului, servicii de autentificare, servicii pentru clienţi şi gestionarea relaţiilor, specialişti în 

servicii şi sisteme, servicii administrative sau de asistenţă şi asistenţă pentru analize în cadrul site-ului web.  

... despre companiile din Grupul JAGUAR LAND ROVER şi modul în care furnizează asistenţă pentru 

servicii... 

Ca membru al grupului de companii Tata, putem beneficia de infrastructura şi expertiza IT semnificativă care 

există în cadrul structurii noastre corporatiste mai largi. Aceasta înseamnă ca datele personale pe care le 

furnizaţi pot fi accesate de membrii ai grupului nostru de companii doar dacă este necesar pentru service şi 

întreţinere şi asistenţă privind sistemele, analize agregate, continuitate comercială, IT şi în scopuri 

administrative. De exemplu, dacă este necesar să soluţionăm solicitări particulare în cadrul site-ului web sau 

să oferim asistenţă tehnică pentru menţinerea funcţionalităţii site-ului web.  

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html


 

 

... despre organismele publice, de aplicare a legii şi de reglementare... 

Periodic, departamentele de poliţie şi alte agenţii de aplicare a legii şi de reglementare pot solicita date 

personale, de exemplu, pentru prevenirea sau detectarea infracţiunilor sau prinderea sau condamnarea 

infractorilor.  

 

6. INFORMAŢII DESPRE TRANSFERURILE INTERNAŢIONALE DE DATE 

 

Datele pe care le colectăm de la dvs. vor fi stocate în Regatul Unit (UK) şi Spaţiul Economic European 

(„SEE”) şi/sau în alte ţări, în măsura în care este necesar pentru noi sau furnizorii noştri de servicii pentru 

furnizarea serviciilor în vehicul şi InControl Services. Acestea pot fi procesate de către personalul care 

operează în afara UK şi SEE care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noştri de servicii, 

inclusiv cei implicaţi în furnizarea serviciilor InControl Services. Dacă datele personale sunt partajate în 

afara UK şi/sau SEE, aplicăm garanţii în plus pentru protecţia datelor, valabile pentru transferurile 

respective de date. Aceasta include o evaluare a adecvării ţării terţe în cauză, utilizarea termenilor 

contractuali ai modelului aprobat de Comisia Europeană (sau, după caz, aprobat de UK) şi evaluarea 

certificării Scutului de confidenţialitate pentru entităţile din SUA (acolo unde este considerat ca metoda 

adecvată de transfer).  

VREAU SĂ ŞTIU MAI MULTE... 

... despre verificările adecvării desfăşurate de JAGUAR LAND ROVER pentru transferurile 

internaţionale de date... 

Dacă JAGUAR LAND ROVER alege să partajeze date personale cu o parte terţă localizată în afara UE, 

următorii factori sunt evaluaţi în sprijinul transferului adecvat al acestor date: 

• Verificări interne pentru a identifica existenţa sau absenţa oricărei decizii aplicabile privind 

caracterul adecvat formulată de Comisia Europeană. Avem companii ale grupului si utilizăm 

furnizori localizaţi în ţări care au fost aprobate de Comisia Europeană ca având legi privind protecţia 

datelor esenţial echivalente. O listă completă a acestor ţări la data prezentei Politici de 

confidenţialitate este: Andorra, Argentina, Canada, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Elveţia, 

Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay şi Insula Man. (Programul UE-SUA al Scutului de 

confidenţialitate este descris mai jos). Această listă şi informaţii despre protecţiile considerate de 

Comisia Europeană sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Utilizarea unor măsuri ca cele aprobate de Comisia Europeană pentru sprijinirea transferului 

adecvat de date personale. Avem companii ale grupului si utilizăm furnizori localizaţi şi în ţări din 

alte zone ale lumii. Pentru a gestiona conformitatea cu normele privind protecţia datelor, vom folosi 

mecanisme de transfer de date aprobate de Comisia Europeană sau de UK, cum ar fi utilizarea unor 

clauze contractuale model aprobate. De asemenea, acolo unde este cazul, vom evalua dacă un 

furnizor este capabil să ne demonstreze că aplică Reguli corporatiste obligatorii. (Regulile 

corporatiste obligatorii reprezintă un mecanism de protecţie a datelor recunoscut de GDPR, pentru 

asigurarea transferurilor adecvate de date). Este posibil să colaborăm cu furnizori care ne pot 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


 

 

demonstra că sunt certificaţi la nivelul Scutului de confidenţialitate, unde acest lucru este considerat 

o metodă de transfer adecvată. 

o Pentru a înţelege mijloacele de protecţie necesare pentru clauzele model aprobate de 

Comisia Europeană, o copie şablon a acestora este disponibilă aici: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Pentru a consulta o listă completă a regulilor corporatiste obligatorii aprobate, accesaţi 

următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/binding-corporate-rules_en. 

o O listă completă a participanţilor la Scutul de confidenţialitate şi informaţiile de certificare la 

nivel de Scut de confidenţialitate ale acestora sunt disponibile aici: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE PERSONALE 

Vom păstra datele dvs. personale pentru cât timp este nevoie pentru a furniza produsele şi serviciile 

pentru care sunteţi abonat. De asemenea, le putem păstra pentru conformitatea cu obligaţiile noastre 

legale, pentru îndeplinirea angajamentelor contractuale sau de servicii, pentru a răspunde la întrebări şi 

a rezolva dispute, pentru a ne atinge interesele legitime şi pentru a ne exercita drepturile.  

Criteriile pe care le folosim pentru a determina perioadele de stocare includ: prevederi contractuale în 

vigoare, perioade legale de prescripţie, cerinţe de reglementare aplicabile şi standarde ale industriei. 

8. PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR DVS. 

Vom lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în 

siguranţă şi în conformitate cu această politică de confidenţialitate. 

Solicităm de la toţi furnizorii noştri de servicii să ia măsuri adecvate pentru a menţine securitatea 

informaţiilor dvs., iar furnizorii de astfel de servicii vor avea doar posibilitatea de a accesa şi utiliza 

informaţiile dvs. numai în scopul furnizării serviciilor convenite. 

În cazul în care v-am furnizat (sau în cazul în care aţi ales) o parolă care vă permite să vă accesaţi contul 

InControl Services, sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole. Vă solicităm să 

nu împărtăşiţi nimănui parola dvs. Nu stocăm acreditările de conectare la serviciile terţe la care aţi ales 

să vă conectaţi, vom stoca în siguranţă doar un token de autorizare. 

Din păcate, ca urmare a naturii internetului şi telecomunicaţiilor, transmisia informaţiilor prin aceste canale 

nu este complet securizată. Deşi vom face tot posibilul pentru protejarea datelor dvs. personale, nu putem 

garanta securitatea datelor transmise prin intermediul internetului; orice transmitere se face pe propriul 

dvs. risc. Informaţiile dvs. vor fi păstrate într-un mediu sigur, protejat printr-o combinaţie de măsuri fizice 

şi tehnice, cum ar fi tehnologiile de criptare sau sistemele de autentificare pentru a preveni orice pierdere, 

utilizare abuzivă, alterare, divulgare, distrugere, furt sau acces neautorizat. În cazul în care aveţi un 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome


 

 

vehicul cu un browser web, vi se recomandă să aveţi grijă de utilizarea acestuia şi să accesaţi numai 

site-urile web de încredere. 

9. PRIVIND PROTECŢIA DATELOR.  

Aveţi drepturi legate de datele dvs. personale, care includ dreptul de a retrage consimţământul după 

acordare, de a fi informat şi de a avea acces la datele dvs. personale, de a corecta sau completa datele 

inexacte şi, în anumite circumstanţe, de a restricţiona, de a solicita ştergerea, de a vă opune procesării 

sau de a solicita portabilitatea datelor dvs. personale către o altă organizaţie. 

Vă puteţi actualiza în orice moment datele personale reţinute de noi prin intermediul site-ului web My 

InControl sau al aplicaţiei InControl Remote.  

Încercăm să ne asigurăm că le oferim clienţilor servicii de cel mai înalt nivel. Dacă trebuie sau doriţi să 

intraţi în legătură cu noi din orice motiv legat de drepturile dvs. privind protecţia datelor, faceţi aceasta 

utilizând adresa de e-mail pentru relaţii cu clienţii de mai jos şi adăugaţi în caseta pentru subiect faptul 

că mesajul se referă la drepturile dvs. privind protecţia datelor.  

•  jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com  

Dacă sunteţi nemulţumit şi aveţi o plângere legată de protecţia datelor, contactaţi ofiţerul nostru de 

protecţie a datelor direct la această adresă de e-mail: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Dacă nu sunteţi 

satisfăcut, aveţi dreptul de a face o plângere adresată unei autorităţi de supraveghere.  

Pentru a afla mai multe despre aceste drepturi de protecţie a datelor, consultaţi caseta „Vreau să ştiu mai 

multe” de mai jos.   

 

VREAU SĂ ŞTIU MAI MULTE... 

... despre drepturile persoanei la care se referă datele... 

Dacă ne-aţi oferit consimţământul de a procesa datele dvs. personale, inclusiv pentru comunicări de 

marketing electronic, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment. Trebuie doar să utilizaţi 

opţiunile de dezabonare prezentate; de exemplu, acestea sunt prezente în comunicările de marketing pe e-

mail trimise de noi.  

• Puteţi solicita acces la datele personale pe care le deţinem despre dvs., puteţi refuza procesarea, 

puteţi solicita corectarea oricărei erori, puteţi restricţiona sau opri procesarea sau puteţi solicita 

ştergerea lor. Dacă ne solicitaţi ştergerea datelor sau oprirea procesării lor, nu va fi necesar să facem 

aceasta întotdeauna. Dacă acesta este cazul, vă vom explica de ce.  

• În anumite circumstanţe, ne puteţi solicita să vă furnizăm datele personale într-un format electronic 

utilizabil şi să le transmitem către o parte terţă (dreptul la portabilitatea datelor). Acest drept se aplică 

doar în anumite circumstanţe. Dacă nu se aplică, vă vom explica de ce.   

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com


 

 

…despre cum pot intra în legătură cu autoritatea de supervizare din UK…  

Biroul comisarului de informaţii (ICO) este autoritatea de supervizare care reglementează datele personale 

în Regatul Unit. Puteţi intra în legătură cu ICO în oricare dintre următoarele moduri: 

• Accesând site-ul lor web: www.ico.org.uk 

• Apelând la 0303 123 1113 

• sau trimiţând o scrisoare la următoarea adresă: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI POLITICI 

Actualizările acestei Politici de confidenţialitate vor fi afişate aici: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-

portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU şi https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/ROU. Va fi postată o notificare pe site-ul web My InControl, împreună cu politica 

de confidenţialitate actualizată. 

11. SERVICII TERŢE ŞI LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

Site-ul web My InControl poate conţine linkuri către alte site-uri web ale altor organizaţii aflate în afara 

controlului nostru. Politica de confidenţialitate nu se aplică şi acestor site-uri web, aşadar vă încurajăm 

să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale acestora. Vă rugăm să reţineţi că această politică nu se aplică 

nici serviciilor şi site-urilor web terţe, la un nivel mai general, nici celor pe care le-aţi putea accesa în 

legătură cu utilizarea pachetului InControl sau când vă înregistraţi într-o aplicaţie sau servicii direct cu o 

terţă parte. În aceste cazuri, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a terţei părţi relevante. 

Nu suntem responsabili pentru politicile de confidenţialitate şi practicile altor site-uri web şi aplicaţii (chiar 

dacă le accesaţi folosind linkurile pe care le furnizăm noi). Furnizăm linkuri către site-urile web respective 

doar pentru informarea şi confortul dvs. Refuzăm în mod specific responsabilitatea pentru conţinutul, 

practicile de confidenţialitate şi termenii de utilizare ai acestora şi nu facem nicio andorsare, reprezentare 

sau promisiune cu privire la acurateţea, conţinutul sau caracterul complet al acestora.  

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

Un modul cookie este un şir de informaţii sub formă de text pe care un site web îl transferă în fişierul pentru 

module cookie al browserului de pe hard disk-ul computerului, astfel încât site-ul web să vă poată memora. 

Modulele cookie pot ajuta un site web să aranjeze conţinutul în aşa fel încât să se potrivească mai rapid 

intereselor preferate de dvs. - cele mai multe site-uri web importante folosesc module cookie. Doar modulele 

cookie luate în mod independent nu pot fi utilizate pentru identificarea dvs. Doar modulele cookie luate în mod 

independent nu pot fi utilizate pentru identificarea dvs. Un modul cookie va conţine, de obicei, numele 

domeniului din care a venit modulul cookie; „durata de viaţă” a modulului cookie; şi o valoare, de obicei un 

număr unic generat aleator. 

Folosim două tipuri de cookie-uri, aşa cum este descris în tabelele de mai jos.  

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU


 

 

• Modulele cookie de sesiune, care sunt modulele cookie temporare ce rămân în fişierul de module 

cookie al browserului dvs. până când dvs. părăsiţi site-ul; şi 

• Modulele cookie persistente, care rămân în fişierul de module cookie al browserului de internet 

pentru mult mai mult timp (deşi durata va depinde de durata de viaţă a modulului cookie). 

Modulele cookie de sesiune sunt utilizate: 

• Pentru a vă permite să transmiteţi informaţii în paginile site-ului nostru şi să evitaţi reintroducerea 

informaţiilor; şi 

• în cadrul înregistrării, pentru a vă permite să accesaţi informaţiile stocate. 

Modulele cookie persistente sunt utilizate: 

• pentru a ne ajuta sa vă recunoaştem ca vizitator unic (utilizând un număr, nu puteţi fi identificat 

personal) atunci când reveniţi pe site-ul nostru;  

• Pentru a ne permite să adaptăm conţinutul sau reclamele pentru a se potrivi intereselor preferate de 

dvs. sau pentru a evita afişarea aceleiaşi reclame în mod repetat; şi 

• pentru a compila statistici anonime agregate, care ne permit să înţelegem modul în care utilizatorii 

utilizează site-ul nostru şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura site-ului nostru. Noi nu vă putem 

identifica personal în acest mod. 

Site-ul web My InControl 

Site-ul web My InControl şi paginile web InControl utilizează module cookie pentru a vă distinge de alţi utilizatori 

ai site-ului web My InControl. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experienţă plăcută atunci când utilizaţi serviciile 

InControl Services şi, de asemenea, ne permite să îmbunătăţim serviciile InControl Services.  

Aveţi posibilitatea de a accepta sau refuza modulele cookie modificând setările din browserul dvs. Cu toate 

acestea, dacă modulele cookie sunt dezactivate, este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile interactive ale 

serviciului. 

Mai jos găsiţi o listă a principalelor module cookie pe care le utilizăm pe site-ul web My InControl, precum şi 

motivul pentru care le utilizăm. 

Denumirea modulului 

cookie 

Tipul 

modulului 

cookie 

Scopul modulului cookie 

Durata 

cookieInfoShownDealer Persistent  Acest modul cookie stochează informaţiile 

referitoare la prezentarea anunţului privind 

politica modulelor cookie către dvs.   

2 luni calendaristice de 

la prima interacţiune cu 

site-ul. 



 

 

JSESSIONID Sesiune În cadrul unei sesiuni în care dvs. utilizaţi 

site-ul web, acest modul cookie stochează 

temporar informaţiile pe care le-aţi 

introdus, pentru a permite funcţionarea 

unor funcţii ale site-ului web pe măsură ce 

treceţi pe alte pagini.  

30 de minute de la 

utilizarea site-ului. 

cookieInfoShown Persistent Acest modul cookie stochează informaţiile 

referitoare la prezentarea anunţului privind 

politica modulelor cookie către dvs.  

1 an calendaristic de la 

prima interacţiune cu 

site-ul. 

jlr-remember-me Persistent Acest modul cookie este utilizat numai în 

cazul în care aţi ales ca portalul să vă 

memoreze la conectare. Acesta 

memorează un token pentru identificarea 

dvs. 

În timpul utilizării site-

ului de la prima 

interacţiune cu site-ul. 

jlr-remember-me-login-

name 

Persistent Acest modul cookie este utilizat numai în 

cazul în care aţi ales ca portalul să vă 

memoreze la conectare. Acesta 

memorează numele dvs. de utilizator 

pentru identificare. 

În timpul utilizării site-

ului de la prima 

interacţiune cu site-ul. 

jlr-selected-locale Persistent Acest modul cookie stochează limba pe 

care o preferaţi pentru a vizualiza portalul. 

În timpul utilizării site-

ului de la prima 

interacţiune cu site-ul. 

Google Analytics Persistent Utilizăm Google Analytics pentru a 

compila statistici anonime agregate, care 

ne permit să înţelegem modul în care 

utilizatorii utilizează site-ul nostru web şi 

pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura 

site-ului nostru web. Aceste date nu vă 

identifică personal. Pentru mai multe 

informaţii, consultaţi 

www.google.com/policies/privacy/partners 

şi 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 ani calendaristici de la 

interacţiunea cu site-ul. 

 

Puteţi şterge şi bloca toate modulele cookie de pe site-ul web My InControl activând setarea pe browserul dvs., 

ceea ce vă permite să refuzaţi setarea tuturor sau a unor anumite module cookie. În cazul în care utilizaţi setările 

browserului dvs. pentru a bloca modulele cookie, s-ar putea să descoperiţi că unele elemente ale site-ului nostru 

web nu funcţionează corect. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

Sistemul Pivi de informaţii şi divertisment 

Sistemul Pivi de informaţii şi divertisment foloseşte instrumente de analiză (inclusiv cookie-uri primare) pentru 

a înţelege utilizarea dvs. şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim şi să identificăm probleme legate de funcţiile Pivi 

Pro. Aveţi posibilitatea de a accepta sau de a refuza cookie-urile modificând setările din sistemul Pivi de 

informaţii şi divertisment şi puteţi schimba alegerea dvs. în orice moment în setările vehiculului. 

Mai jos găsiţi o listă a principalelor module cookie pe care le utilizăm, precum şi motivul pentru care le utilizăm. 

Denumirea 

modulului 

cookie 

Tipul 

modulului 

cookie 

Scopul Durata 

fs_uid Persistent Acest cookie este stocat off-board şi este 

utilizat pentru a urmări identificarea 

utilizatorului 

Expiră la 1 an de la prima 

utilizare a unei aplicaţii 

activate. 

fs_session Sesiune Acest cookie stochează informaţii despre 

sesiune pentru analize 

Expiră la 30 de zile de la prima 

utilizare a unei aplicaţii 

activate. 

fs_csrftoken Persistent Acest cookie stochează un token pentru 

identificare 

Expiră la 30 de zile de la prima 

utilizare a unei aplicaţii 

activate. 

fs_trusted_device Persistent Acest cookie conţine informaţii privind 

dispozitivul despre sistemul Pivi, pentru 

a stabili o conexiune sigură 

Expiră la 60 de zile de la prima 

utilizare a unei aplicaţii 

activate. 

fs_last_activity Persistent Acest cookie stochează informaţii despre 

sesiunea curentă pentru a ajuta la 

expirarea sesiunii. 

Expiră la închiderea funcţiei. 

 

Analiza aplicaţiilor 

Utilizăm instrumente de analiză, inclusiv Google Analytics, în cadrul aplicaţiilor noastre. Acestea sunt utilizate 

pentru a compila statistici anonime agregate, care ne permit să înţelegem modul în care clienţii noştri utilizează 

aplicaţiile noastre şi pentru a ne ajuta să le îmbunătăţim. Aceasta include înregistrarea blocărilor şi eşecurilor 

aplicaţiilor în scopul asigurării calităţii şi a utilizării aplicaţiei în cazul unei probleme vehiculare, cum ar fi o 

coliziune sau o oprire. 

Aceste date nu vă identifică personal. Consultaţi www.google.com/policies/privacy/partners pentru mai multe 

informaţii. 

Puteţi alege să dezactivaţi serviciul Google Analytics pe aplicaţii prin intermediul setărilor contului dvs. 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

