Termeni și condiții generale cu privire la campania test drive „Fii sofer!
Testeaza noul ID.3”

1.

Informații generale

1.1.

Porsche Romania SRL, societate avand sediul social in Bd Pipera nr. 2, Voluntari, jud Ilfov,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J23/196/2004, cod unic de
inregistrare 9997007, reprezentata legal de domnul Brent Valmar in calitate de director general,
(denumita in continuare „Porsche”) pune la dispozitia consumatorilor/utilizatorilor finali din
Bucuresti, Cluj, Timisoarasi Constanta posibilitatea de a se inscrie in programul de test drive „Fii
sofer! Testeaza noul ID.3” si de a avea propria experienta conducand noul autoturism electric
Volkswagen ID.3, in conditiile prevazute mai jos, prin intermediul site-ului
www.volkswagenride.ro si a aplicatiei BOLT. Aceasta campanie este desfasurata in parteneriat cu
Bolt Technology OÜ, o societate privata cu raspundere limitata infiintata si inmatriculata in
temeiul legilor din Republica Estonia cu nr. inregistrare la Registrul Comertului 12417834, avand
sediul social la Vana-Lõuna tn 39/1, Tallinn 10134, Republica Estonia.

1.2.

Pentru a fi valida, orice inscriere la test drive efectuata prin intermediul aplicatiei BOLT si a siteului www.volkswagenride.ro va respecta cerintele prevazute de acesti termeni si conditii (denumiti
„Termenii si Conditiile”), acestia fiind obligatorii pentru toti Utilizatorii, astfel cum sunt
definiti in Secțiunea 3.

1.3.

Termenii si Conditiile sunt pregatiti si sunt disponibili publicului, conform legislatiei aplicabile in
Romania, in format digital, prin intermediul aplicatiei BOLT si a site-ului
www.volkswagenride.ro administrat de Porsche.

1.4.

Porsche isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile oricand, aceste modificari urmand
a intra in vigoare in termen de 48 de ore de la data publicarii acestora pe site-ul
www.volkswagenride.ro, fara a afecta inscrierile deja efectuate si confirmate pana la momentul
intrarii in vigoare a modificarii.

1.5.

Porsche isi rezerva dreptul de a inceta in orice moment campania de test drive din motive
justificate, urmand sa informeze Utilizatorii cu privire la incetare si cu privire la conditiile in care
aceasta va opera.

2.

Aria de desfasurare si durata campaniei de test drive

2.1.

Campania de test drive a noului autoturism Volkswagen ID.3 va fi desfasurata in Bucuresti, Cluj,
Timisoara si Constanta in perioada 21 – 27 Septembrie 2020, zilnic (de luni pana duminica) in
intervalul orar 12.00 – 20.00.

2.2. Inscrierea la test drive se va realiza prin mediul online prin intermediul aplicatiei BOLT si a siteului www.volkswagenride.ro, urmand ca un autoturismul electric Volkswagen ID.3 sa fie adus de
catre un consilier Volkswagen la locatia selectata de catre Utilizator, situata in orasele de mai sus,
in perioada campaniei, pentru a incepe efectiv test drive-ul.
3.

Dreptul de participare

3.1.

Au posibilitatea de a realiza un test drive persoanele fizice, care pana la data efectuarii inscrierii
au implinit varsta de 21 ani, au obtinut permisul auto pentru categoria B de minimum 2 ani si care
accepta Termenii si Conditiile (denumite in continuare „Utilizatori”). De asemenea, Utilizatorul
trebuie sa aiba un cont activ in aplicatia BOLT pentru a se putea inscrie la test drive si o adresa de
e-mail valabila in perioada campaniei de test drive. Un Utilizator are dreptul de a participa o
singura data la un test drive in cadrul acestei campanii.
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3.2. Inscrierea in campania de test drive presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca de catre Utilizator a Termenilor si Conditiilor .
4.

Mecanismul procedurii de inscriere la campania de test drive

4.1.

Procedura de inscriere si participare se desfasoara prin intermediul aplicatiei BOLT si la destinatia
selectata, prin parcurgerea, in mod succesiv, a urmatorilor pasi:
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4.1.1.

Instaleaza-ti aplicatia BOLT: Pentru a se putea inscrie la un test drive cu noul
autoturism electric Volkswagen ID.3, Utilizatorul trebuie sa isi instaleze aplicatia BOLT,
parcurgand pasii necesari pentru a face acest lucru cu succes ori sa se asigure ca are
instalata aplicatia BOLT.

4.1.2.

Introdu o destinatie: Utilizatorul trebuie sa selecteze pe harta destinatia sa/dorita
unde solicita ca un autoturism electric Volkswagen ID.3 sa sosesca impreuna cu un
consilier Volkswagen pentru a participa la test drive. Destinatia selectata trebuie sa fie
situatia intr-unul dintre orasele in care este desfasurata campania de test drive si anume:
Bucuresti, Cluj, Timisoara si Constanta. Odata confirmata solicitarea de test drive de catre
consilierul Volkswagen, in aplicatia Utilizatorului va aparea un mesaj de confirmare a test
drive-ului. In masura in care toate masinile din cadrul campaniei de test drive vor fi
ocupate, inscrierea Utilizatorului nu va putea fi confirmata pana la eliberarea unei masini.

4.1.3.

Selecteaza din lista de masini disponibile in aplicatia BOLT optiunea „Fii
sofer! Testeaza noul ID.3”: Pentru a putea solicita inscrierea la test drive, aplicatia
BOLT a dezvoltat o sectiune speciala in cadrul meniului sau care trebuie sa fie selectata
de catre Utilizatorii care doresc sa participe la campania de test drive.

4.1.4.

Utilizatorul trebuie sa se asigure inainte de a solicita participarea la aceasta campanie de
test drive ca indeplineste in mod cumulativ toate conditiile mentionate la sectiunea 3, ca
are asupra sa in original documentele care atesta indeplinirea conditiilor de participare si
ca este de acord cu toate celelalte conditii privind desfasurarea campaniei, prevazute in
acesti Termeni si Conditii.

4.1.5.

Completarea si pastrarea informatiilor si documentelor necesare, semnarea
procesului-verbal: Odata sosit autoturismul electric Volkswgen ID.3, Utilizatorul va
parcurge urmatorii pasi, asistat de consilierul Volkswagen:
i.

Completarea si semnarea Procesul de predare primire: se vor completa numele,
prenumele, datele din cartea de identitate (seria si numarul cartii de identitate),
orasul, adresa de e-mail, numarul de telefon, numarul permisului de conducere,
kilometrajul, starea autovehiculului, semnatura;

ii.

Fotografierea cartii de identitate si a permisului de conducere.

4.1.6.

Participarea la test drive-ului cu autovehiculului electric Volkswagen ID.3
alaturi de consilierul Volkswagen: durata totala a inscrierii si a efectuarii test driveului este de aproximativ 50 de minute, iar durata efectiva a testului drive nu va depasi 2025 minute, timp in care Utilizatorul se va putea bucura de o experienta proprie la volanul
autovehicului electric pe traseul configurate de catre consilierul Volkswagen, timp in care
consilierul Volkswagen il va informa despre functionalitatile autovehiculului.

4.1.7.

Oferirea feedback-ului in urma participarii la test drive: Imediat ce testul drive
va fi finalizat, Utilizatorul va oferi un feedback (parerea sa) preliminara cu privire la
autoturismul electric testat si cu privire la starea masinii la finalizarea testului. Ulterior,
in acest scop, Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail furnizata un formular de feedback
in care sa ofere cateva detalii despre experienta pe care a avut-o la volanul autovehiculului
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electric Volkswagen ID.3, aceasta campanie fiind desfasurata, printre altele, pentru ca
Porsche sa cunoasca opinia Utilizatorilor despre acest model.
4.2. Porsche isi rezerva dreptul de a nu permite participarea la test drive in cazul nerespectarii de catre
Utilizator a oricarei prevederi a Termenilor si Conditiilor, realizata cu scopul de a frauda, sub orice
forma, mecanismul campaniei sau orice alta nerespectare a acestor prevederi. De asemenea,
Porsche isi rezerva dreptul de a isi selecta Utilizatorii si de a refuza participarea oricarei persoane
care nu respecta una dintre cerintele prevazute de acesti Termeni si Conditii.
4.3. In masura in care veti dori si veti confirma acest lucru prin bifarea casutei corespunzatoare de pe
site-ul www.volkswagenride.ro, puteti fi contactat de distribuitorul selectat de dumneavoastra
pentru a primi oferta cu privire la autoturismul electric Volkswagen ID.3 sau orice alte autoturisme
comercializate de acestia, de care Utilizatorul este interesat.
4.4. Prin inscrierea si participarea la aceasta campanie de test drive, Utilizatorul confirma ca potrivit
cunostintelor sale rezonabile nu prezinta riscul de a fi infectat cu COVID-19, neavand
simptomatologia specifica (temperatura peste 37,3° C, tuse, stranut, stare generala rea, lipsa
simturilor gustului si mirosului etc.); in cazul in care Utilizatorul prezinta un asemenea risc, se
obliga sa anunte imediat consilierul Volkswagen si sa renunte la efectuarea test drive .
4.5. Posibilitatea de a beneficia de incarcarea gratuita a autovehiculului tau electric timp
de doua (2) luni, acordata de catre partenerul nostru – Renovatio e-charge
(Renovatio Asset Management SRL):
4.5.1.

Alaturi de formularul de feedback pe care Porsche il va trasnmite la finalizarea testului
drive, va fi desfasurat un sondaj printre Utilizatori pentru a identifica persoanele care deja
detin in proprietate un autovehicul electric, urmand ca cei care vor raspunde afirmativ la
acest sondaj si care detin un card RFID in reteaua e-charge a Renovatio sa poata beneficia
timp de doua (2) luni de la transmiterea raspunsului la sondaj de incarcarea gratuita a
autovehiculului electric personal la statiile de incarcare administrate de Renovatio. Mai
multe detalii despre cardul RFID puteti gasi pe site-ul official al Rennovatio
(https://www.e-charge.ro/ev-driver).

4.5.2.

Atribuirea acestui beneficiu este acordata de Renovatio Asset Management SRL in reteaua
sa de statii de incarcare electrice, tuturor Utilizatorilor care vor raspunde afirmativ la
sondajul derulat de Porsche si care detin un card RFID si vor introduce codul lor de client
in reteaua Renovatio e-charge. Mai multe detalii cu privire la aceasta, puteti gasi pe siteul partenerului nostru https://www.e-charge.ro/.

4.5.3.

Renovatio Asset Management SRL va suporta toate taxele si costurile legale pentru
acordarea acestor beneficii.

5.

Drepturile si obligatiile Utilizatorului

5.1.

Utilizatorul se obliga ca pe toata durata testului drive sa respecte urmatoarele:

PAGE

5.1.1.

sa aiba asupra sa, in original, documentele care atesta dreptul de a participa la campania
de test drive;

5.1.2.

sa citeasca cu atentie si sa semneze documentele puse la dispozitie de catre consilierul
Volkswagen;

5.1.3.

sa conduca prudent pe toata durata participarii la testul drive si sa respecte instructiunile
primite de la consilierul Volkswagen;

5.1.4.

sa isi regleze toate elementele necesare conducerii in bune conditii a autovehiculului testat
(oglinzi, scaun - inclusiv inatimea corecta - o latime de palma intre varful capului si plafon,
centura, coloana directie);
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5.1.5.

sa nu prezinte semnalmentele specifice unei stari de ebrietate sau de a se afla sub influenta
unor substante psihotrope, halucinogene;

5.1.6.

sa utilizeze autovehiculul potrivit destinatiei sale, sa nu solicite transportarea catre o
anumita destinatie, sa nu participe la curse auto, sa nu forteze si sa nu exploateze
abuziv/necorespunzator autovehiculul, sa pastreze curatenia in interiorul masinii si sa nu
fumeze in habitaclu;

5.1.7.

sa respecte regulile de circulatie si toate reglementarile legale, asumandu-si in mod expres
faptul ca orice sanctiune pentru incalcarea regulilor de circulatie sau a prevederilor legale
va fi suportata in mod exclusiv si integral de catre acesta;

5.1.8.

sa aiba o tinuta adecvata pentru efectuarea testului drive pe drumuri publice (spre
exemplu (imbracaminte lejera, incaltaminte comoda, sport – evitandu-se pantofii cu toc
inalt, slapi, sandale, etc);

5.1.9.

sa respecte durata stabilita de testare a autovehicului, traseul recomandat de catre
consilierul Volkswagen si limita maxima de kilometri agreata pentru evaluarea masinii;

5.1.10. sa asigure integritatea si securitatea autovehiculului;
5.1.11. sa nu provoace daune tertilor in timpul utilizarii autovehiculului; in cazul provocarii unor
daune unor terte parti, responsabilitatea este in totalitate in sarcina conducatorului
auto/Utilizatorului;
5.1.12. sa anunte in cel mai scurt timp orice dauna aparuta (furt, accident etc.), sa ia toate
masurile cerute de lege pentru astfel de cazuri, precum si pentru limitarea efectelor
acesteia. Constatarea la politie a accidentului se va face de catre conducatorul
auto/Utilizator;
5.1.13. sa preia paza materiala si juridica a autoturismului pe intreaga durata de efectuare a
testului drive;
5.1.14. sa nu incredinteze sau sa solicite incredintarea autoturismului catre alte persoane care nu
s-au inscris in campania de test drive in conditiile de mai sus;
5.1.15. sa restituie autovehiculul la prima si simpla cerere a Porsche sau a consilierului
Volkswagen, chiar inainte de terminarea efectuarii testului drive;
5.1.16. Sa nu fie insotit de un minor sub varsta de 14 ani sau avand o inaltime sub 1,30 m;
5.1.17. Sa accepte in mod expres faptul ca pe toata durata testului drive consilierul Volkswagen
va sta pe scaunului din dreapta al soferului;
5.1.18. sa poarte masca de protectie faciala in conformitate cu recomandarile autoritatilor
publice, acoperind atat nasul, cat si gura si sa isi dezinfecteze mainile inainte de a participa
la testul drive.
5.2. Utilizatorul are dreptul de a utiliza autovehiculul in conditiile prevazute de acesti Termeni si
Conditii si de a solicita informatii despre acesta consilierului Volkswagen care il insoteste.
6.

Raspunderea Porsche si a Utilizatorului

6.1.

Porsche nu va fi raspunzator pentru nerespectarea de catre Utilizator a oricareia dintre conditiile
prevazute anterior ce determina imposibilitatea de a participa la un test drive cu un autovehicul
electric Volkswagen ID.3.

6.2. Porsche nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii suferite de catre Utilizator,
indiferent de natura acestor prejudicii.
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6.3. Porsche nu este raspunzator de erorile de conectare pe aplicatia BOLT si cu site-ul web:
www.volkswagenride.ro, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme
tehnice independente de vointa Porsche, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de
participare la campania de test drive, cauzate de erori pe web-site sau de furnizorul de Internet
sau de conexiunea la Internet a Utilizatorului.
6.4. Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru (i) toate si orice fel de daune, stricaciuni, defectiuni,
avarii produse autoturismului, altele decat cele acoperite de asigurarea CASCO si inclusiv pentru
acoperirea sumei de 150 de EURO, reprezentand cota-parte a fransizei CASCO, in caz de accident
produs din vina sa; (ii) furtul sau distrugerea totala/partiala a autoturismului, din motive
imputabile acestuia, in cazul in care din orice motive, asiguratorul nu poate (refuza) acoperi furtul
sau distrugerea totala/partiala conform asigurarii CASCO, precum si fata de orice daune aduse
tertilor prin utilizarea autovehiculului, care nu sunt acoperite prin asigurarea obligatorie (RCA);
(iii) orice fel de sanctiuni, amenzi contraventionale decurgand din utilizarea autovehiculului; (iv)
obtinerea constatarii de la organele de Politie in cazul producerii unui accident sau in cazul
avarierii masinii in parcare, pe perioada in care autovehicului se afla in utilizarea Utilizatorului.
7.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1.

Porsche, in calitate de operator de date, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Uniunii
Europene 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata derularii campaniei
de test drive si ulterior. Astfel, Porsche se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor
personale ale Utilizatorilor (persoane vizate) ce participa la campania de test drive si sa le utilizeze
conform Termenilor si Conditiilor si legislatiei in vigoare.

7.2. Porsche informeaza Utilizatorii (persoane vizate) cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter
personal in scopul derularii prezentei campanii de test drive, in special prin acesti Termeni si
Conditii care sunt pusi la dispozitia Utilizatorilor in forma prevazuta de art. 1 alin. 3 de mai sus,
dar si prin Politica de confidentialitate a Porsche – sectiunile relevante precum, primul paragraful
al sectiunii 5.
7.3. Prin inscrierea si participarea la campania de test drive, Utilizatorii confirma faptul ca au luat
cunostinta si accepta integral, expres si neechivoc Termenii si Conditiile. In scopul derularii acestei
campanii de test drive, inclusiv executarea drepturilor si obligatiilor Porsche, inscrierea si
confirmarea inscrierii la test drive, participarea efectiva a Utilizatorului la testul drive,
completarea feedback-ului de catre Utilizator sau pentru solutionarea oricaror contestatii, Porsche
prelucreaza datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre Utilizator, fie direct, fie prin
intermediul aplicatiei BOLT, in baza unui temei contractual, reprezentat de acesti Termeni si
Conditii. Tot in baza aceluiasi temei contractual, Porsche poate prelucra datele Utilizatorilor
pentru a se asigura ca nu vor exista actiuni sau participari frauduloase sau contrare Termenilor si
Conditiilor si a legislatiei in vigoare.
7.4. Datele personale prelucrate in cadrul campaniei sunt: numele, prenumele, date din cartea de
identitate (seria si numarul cartii de identitate), orasul/localitatea, adresa de e-mail, numarul de
telefon, numarul permisului de conducere, kilometrajul, starea autovehiculului, semnatura,
feedback-ul oferit, fotografia cartii de identitate si a permisului de conducere, informatia daca
detineti un autovehicul electric in proprietate personala si codul de client Renovatio e-charge (daca
este cazul), precum si confirmarea ca Utilizatorul nu prezinta risc de infectare cu COVID-19.
Refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopurile anterior mentionate va
impiedica participarea Utilizatorului la Campanie, avand in vedere ca sunt necesare pentru un
temei contractual (Termenii si Conditiile). De asemenea, in masura in care veti consimti in mod
expres la aceasta: (i) datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, e-mail si/sau
telefon) vor fi prelucrate de catre distribuitorul selectat de dumneavoastra pentru a va prezenta
oferta disponibila cu privire la autoturismele comercializate prin canale de comunicare selectate
de dumneavoastra (telefon sau e-mail) si/sau (ii) datele dumneavoastra cu caracter personal
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(nume, prenume, imagine, oras) vor fi prelucrate de catre Porsche pentru promovarea (interna si
externa) a activitatii si produselor sale, prin postarea acestora in mediul online (Facebook,
Instagram, LinkedIn, website-ul sau) sau offline sub forma unor prezentari interne. Totodata
datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, codul de client in reteaua Renovatio
e-charge) vor fi prelucrate de catre Renovatioa Asset Management SRL pentru a va putea acorda
beneficiul unor incarcari gratuite a autovehiculului dvs timp de doua (2) luni in reteaua de statii
administrata de acesta, avand la baza un temei contractual (Termenii si Conditiile).
7.5.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu
exceptia persoanelor imputernicite, respectiv Bolt Technology OÜ – societatea care administeaza
aplicatia BOLT, societatea colaboratoare care ne furnizeaza soferii insotitori (iDrive) care sunt
pregatiti de catre Porsche pentru a fi consilieri Volkswagen in scopul acestei campanii, agentia de
marketing care creeaza platforma www.volkswageride.ro, societatea care asigura gazduirea si
intretinerea tehnica a platformei. De asemenea datele dvs. vor fi dezvaluite distribuitorii autorizati
ai Porsche selectati de dvs. in vederea contactarii, in masura in care ati consimtit la aceasta. Aceste
date vor fi utilizate strict in scopul derularii campaniei de test drive si pentru a fi contactati de
catre distribuitorul selectat pentru a va prezenta diverse oferte , in masura in care v-ati dat in mod
expres consimtamantul.
Porsche va transmite datele dumneavoastra relevante catre Renovatio Assest Management SRL
pentru a va putea acorda beneficiul unor incarcari gratuite in reteua sa de statii in conditiile
mentionate la Sectiunea 4.5., acesta actionand in calitate de operator de date si fiind responsabil
de respectarea prevederilor legale in materia protectiei datelor cu caracter personal. Pentru mai
multe detalii va rugam sa consultati politica acestuia de confidentitalitate disponibila pe site-ul
sau: https://www.e-charge.ro/politica-de-confidentialitate.

7.6. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (persoane vizate) vor fi stocate doar pe perioada de
timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi
timp a cerintelor legale in vigoare, respectiv pe perioada derularii campaniei de test drive, inclusiv
pe o durata de 3 ani ori pe durata necesara constatarii, apararii sau exercitarii unui drept in fata
autoritatilor publice competente. In situatiile in care prelucrarea are la baza consimtamantul dvs,
datele vor fi prelucrate pana la retragerea de catre dvs a consimtamantului. Puteti sa va retrageti
in orice moment consimtamantul, retragerea acestuia neafectand legalitatea prelucrarii efectuate
pe baza consimtamantului pana la momentul retragerii. În cazul în care Societatea va stabili că are
un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu
caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. In contextul
prelucrarii datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (persoane vizate), acestia au urmatoarele
drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Utilizatorii au dreptul de a obtine
confirmarea faptului ca datele cu caracter personal ale acestora sunt sau nu prelucrate si, in caz
afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate,
prin adresarea unei cereri in acest sens catre Porsche;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: Utilizatorii au
posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Porsche, rectificarea datelor
cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter
personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un
nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul – persoana vizata isi retrage
consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Utilizatorul isi exercita
dreptul de a se opune, iar Porsche nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua
prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu
legislatia UE sau legislatia romana;
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c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Utilizatorii au dreptul de a obtine restrictionarea
prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte,
pentru o perioada care sa permita Porsche sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii)
prelucrarea este ilegala, insa Utilizatorul nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, ci
restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care Porsche nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal ale Utilizatorului in scopurile mentionate mai sus, insa acesta are nevoie de date
pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) Utilizatorul s-a opus prelucrarii,
pentru intervalul de timp in care este necesara verificarea masurii in care temeiurile legitime ale
Porsche prevaleaza asupra drepturilor Utilizatorului;
d) Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor, in considerarea situatiei particulare in
care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul legitim al Porsche, precum si de a va
opune in orice moment prelucrarii in scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri;
e) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe
aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
f) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe
care Utilizatorii le-au furnizat Porsche intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care
poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in
cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza
prin mijloace automate;
g) Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la
baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv;
Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va
incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic catre
protectiadatelor@porsche.ro.
h) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de
a va adresa instantelor de judecata competente.
8.

Forta majora

8.1. Pentru scopul acestor Termeni si Conditii, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau prevazut de catre Porsche si a carui aparitie il pune pe acesta din urma
in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Termeni si Conditii. In categoria
acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si
blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, epidemii, orice situatii in care se poate restrictiona
participarea la asemenea activitati, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica
Termenii si Conditiile.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Termenilor si
Conditiilor si desfasurarea campaniei de test drive, Porsche va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
intarziata, conform art. 1351 si 1557 C.civ. Porsche, daca invoca forta majora, este obligat sa
comunice Utilizatorilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de
forta majora.
9.

Litigii si fraude

9.1.

In cazul unor neintelegeri aparute intre Porsche si Utilizatori cu privire la campania de test drive,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale
amiabila, partile implicate vor inainta problema spre solutionare instantelor judecatoresti romane
competente.
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9.2. Porsche este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei de
test drive, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
campaniei de test drive.
Data: 09.09.2020
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