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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 

____________________________________ 
 

Scopul documentului 

Prin acest document dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm 
datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre. 

Vă încurajăm să verificați periodic conținutul documentului întrucât acesta poate fi actualizat sau modificat 
periodic pentru a reflecta modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări 
legislative. 

Date de contact 

Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind protecția datelor personale și despre modul în 
care folosim datele dvs. puteți să ne trimiteți e-mail. 

Am desemnat intern Ofițer pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat direct la adresa de e-mail 
dpo@casapariurilor.ro dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter 
personal. 

Cine este operatorul care vă prelucrează datele? 

Casa Pariurilor este denumirea comercială a Hattrick PSK d.o.o., având sediul social Dugopolje, Sv. Leopolda 
Mandica nr. 14, cod poștal 21204, Croația. Prelucrăm datele dvs. în virtutea activității de jocuri de noroc la 
distanță, în deplină legalitate cu prevederile legale de pe teritoriul României. 

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Datele cu caracter personal reprezintă informații care identifică sau care pot face o persoană identificabilă. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune una sau mai multe dintre următoarele activități: 
colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, organizarea, agregarea, transferul, divulgarea sau ștergerea. 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. includ: 

♦ Date de identificare sunt acele date de bază care servesc la identificarea clară și neechivocă a clientului 
(cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, codul, numărul unui document de identificare 
personal - carte de identitate personală pașaport sau alt document similar, cetățenie). 

♦ Date despre activitate, cum ar fi activitățile de pariere și de joc ale dvs. și sunt strâns asociate cu produsele 
și serviciile noastre. Aceste date includ informații despre miza pariurilor realizate în fiecare secțiune, istoricul 
tranzacțiilor de depunere și retragere, metoda de plată folosită, istoricul limitelor de joc responsabil.  

♦ Date financiare necesare pentru a putea executa ordinele dvs. de plată, precum și pentru a îndeplini 
cerințele legale, trebuie să procesăm detalii de plată, cum ar fi numărul contului bancar, cardului de plată, 
detaliile de plată (suma, identitatea plătitorului și alte date ale tranzacției). 

mailto:dpo@casapariurilor.ro
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♦ Date de contact, cum ar fi informațiile personale care ne permit să oferim clienților servicii mai ușor de 
utilizat în conformitate cu preferințele clientului și să contactăm clientul (în special un număr de telefon, o 
adresă de e-mail și alte informații similare furnizate de client). Pentru a permite clienților să utilizeze 
produsele noastre utilizând aplicații și să comunice cu noi electronic, administrăm datele de acces (în 
principal numele de utilizator al clientului, parola, codul PIN și orice alte elemente de securitate) care sunt 
utilizate pentru autentificarea în siguranță a identității clientului. 

♦ Date audiovizuale, dacă este cazul atunci când este permis din punct de vedere legal sau când dvs. alegeți 
această opțiune pentru realizarea procedurilor de cunoaștere a clientelei, verificare suplimentare a identității 
dvs.. 

♦ Date privind comunicările, cum ar fi corespondențele electronice purtate cu dvs. sau apelurile telefonice. 
Vă putem cere să fiți de acord cu înregistrarea apelurilor la începutul fiecărui apel. Vă vom informa 
întotdeauna despre o astfel de înregistrare în avans. Dacă nu doriți ca apelul dvs. să fie înregistrat, ne puteți 
contacta prin e-mail sau chat sau îl puteți obiecta în timpul apelului telefonic. Cu toate acestea, uneori este 
posibil să avem nevoie de înregistrări ale apelurilor din motive legitime sau statutare (de exemplu, reclamație 
potențială sau obligație contractuală), în acest caz suntem îndreptățiți să facem acest lucru și nu este necesar 
consimțământul dvs.. 

Înregistrările apelurilor ne permit să examinăm conținutul apelurilor pentru a analiza performanța, a 
determina cele mai bune practici și a identifica orice probleme de conformitate. Acest lucru ne poate ajuta să 
vă satisfacem nevoile, asigurându-ne că echipa centrului de apeluri rămâne conformă cu liniile directoare de 
reglementare și îmbunătățește calitatea serviciilor pentru clienți. 

De asemenea, urmărim interacțiunile dvs. transmise prin intermediul rețelelor de socializare, cum ar fi 
Facebook, Instagram și YouTube. Prelucrăm mesajele publice, postările și aprecierile la și despre Casa 
Pariurilor, respectiv opiniile exprimate în legătură cu serviciile și produsele Casa Pariurilor exprimate în 
mediul online. 

♦ Date referitoare la activități frauduloase sau potențial frauduloase, ce presupune prelucrare de date 
referitoare la proceduri de cercetare penală sau condamnări penale pentru infracțiuni precum frauda, spălare 
de bani sau finanțarea actelor de terorism, pentru prevenirea unor practice frauduloase sau care contravin 
legislației în materia prevenirii activităților de terorism sau pentru prevenirea evaziunii fiscale. 

♦ Date referitoare la comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului 
mobil sau a dispozitivului folosit și paginile pe care le vizitează pe website-ul Casa Pariurilor. Putem, de 
asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în 
timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte 
adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare 
la scopurile prelucrării de mai jos. 

Pe site-ul nostru web și în aplicația mobilă putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii 
similare, conform Politicii de cookie-uri. 
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Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția 
datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să 
prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 

♦ Date referitoare la încurajarea jocului responsabil, după caz, în situațiile în care indicatorii de 
performanță stabiliți de Casa Pariurilor afișează un risc ridicat de dependență sau potențială dependență la 
jocuri de noroc. 

 
♦ Notă cu privire la prelucrarea datelor în agențiile Casa Pariurilor 

_______________________________________________ 
 
Dacă veți vizita agențiile Casa Pariurilor, înțelegeți și acceptați că se vor prelucra imaginile surprinse de 
camerele de supraveghere din incinta acestora pentru asigurarea securității locațiilor pentru îndeplinirea 
obligațiilor legale, probării unor interacțiuni, cereri justificate, în scopuri de prevenire a fraudei sau de 
instruire a personalului și a asigurării calității serviciilor. 
 
Datele vor fi stocate pe perioada de timp prevăzută de lege și/sau impusă de predarea înregistrărilor către 
autoritățile competente și pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. 
 
De asemenea, dacă alegeți să folosiți modalitatea de plată prin intermediul agențiilor Casa Pariurilor, 
înțelegeți și acceptați că este necesară utilizarea numelui, prenumelui, username-ului, telefonului (parțial), 
adresei de e-mail (parțial) pentru verificarea identității. 
 

 

Cum colectăm datele personale 

Procesăm datele furnizate de dvs. (de exemplu, atunci când aplicați pentru produsele și serviciile noastre sau 
dacă participați la concursurile sau promoțiile noastre) sau pe care le-ați creat prin intermediul activității dvs. 
(de exemplu, atunci când utilizați site-ul nostru web, aplicațiile pentru dispozitive mobile etc.). De asemenea, 
vă putem procesa manual datele, dacă vizitați agențiile noastre Casa Pariurilor. 

Avem posibilitatea să folosim și alte informații din surse publice (de exemplu, rețele sociale) sau de la terțe 
părți colaboratoare (de exemplu, agenții de prevenire a fraudei, furnizori de servicii de plată, audieri publice 
sau registre judiciare). 

Scopurile și temeiurile prelucrării (ca obligație contractuală, legală sau interes legitim) 

Prelucrarea datelor personale reprezintă operațiunile care sunt realizate în legătură cu datele cu caracter 
personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul, 
arhivarea sau ștergerea acestora în conformitate cu legea.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi folosite numai în scopuri convenționale, legitime și/sau în baza 
temeiului legal de prelucrare. 

Prelucrăm datele dvs. ca urmare a acceptării Termenilor și Condițiilor de utilizare ale www.casapariurilor.ro 
(ca obligație contractuală) pentru (i) crearea și administrarea contului de joc în cadrul platformei de 

http://www.casapariurilor.ro/
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pariere, (ii) prelucrarea datelor în vederea validării identității dvs., (iii) prelucrarea depunerilor, biletelor de 
pariere plasate (evenimentele selectate și mizele folosite), precum și a retragerilor realizate, (iv)  prelucrarea 
datelor pentru asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările sau nelămuririle 
dvs.. 

În scopul respectării obligațiilor legale izvorâte din conținutul: 

a) legislației specifice ce reglementează materia jocurilor de noroc1 în baza căreia realizăm prelucrarea 
numelui, prenumelui, adresei de domiciliu, data nașterii, codul numeric personal, e-mail, precum și a 
documentelor cel mai greu de falsificat în vederea validării identității dumneavoastră. De asemenea, 
prelucrăm ca obligație legală inclusiv metodele de plată utilizate pentru depuneri și retrageri și activitatea 
de pariere, 

b) obligației privind reținerea la sursă a impozitului datorat bugetului de stat pentru veniturile realizate din 
premii și din jocuri de noroc2 prelucrăm numele, prenumele și codul numeric personal, 

c) colectarea și prelucrarea de informații despre identificare, cum ar fi (i) detaliile conținute în actele dvs. 
de identitate, sau alte date inclusiv referitoare la gradul de expunerea publica, obținute din surse credibile 
și independente, precum baze de date publice sau private pentru a ne asigura că respectăm referitoare la 
cunoaşterea clientelei și (ii) monitorizăm activitatea dumneavoastră și istoricul tranzacțiilor (după caz, 
inclusiv sursa fondurilor), pentru respectarea obligațiilor legale în materia prevenirii și combaterii spălării 
banilor3 de raportare către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și/sau Oficiul Național de Prevenire 
și Combatere a Spălării Banilor. 

Pentru desfășurarea activității și pentru prestarea serviciilor asumate deținem un interes legitim în ceea ce 
privește: 

a) îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor noastre, demers ce necesită analizarea modului în 
care le folosiți pentru a determina felul utilizării produselor și serviciilor și modalitatea de îmbunătățire 
(cu titlu de exemplu dar fără a se limita la măsurarea timpului petrecut pentru crearea contului de joc, 
timpului petrecut pentru realizarea unei tranzacții de depunere sau retragere, precum și timpului petrecut 
pentru crearea unui pariu, modul în care apar și funcționează erorile), 

b) îmbunătățirea calității și pregătirea personalului, 
c) analizarea activităților frauduloase sau potențial frauduloase prin exploatarea oricăror metode sau 

acțiuni ce determină prejudicii afacerii noastre (cu titlu de exemplu dar fără a se limita la identitatea dvs., 
tranzacțiile de depunere sau retragere realizate, produsele utilizate, metodele de plată folosite), 

d) analizarea activității dvs. pentru încurajarea jocului responsabil (cu titlu de exemplu dar fără a se limita la 
identitatea dvs., măsurarea timpului petrecut pentru utilizarea produselor, mizele jucate), 

e) soluționarea oricăror probleme tehnice, litigii, investigații sau altor tiprui de petiții solicitări sau cereri 
adresate de autoritățile publice (cu titlu de exemplu dar fără a se limita la identitatea dvs., activitatea de 
pariere, tranzacțiile de depunere sau retragere realizate, mizele realizate), 

 

1 Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și Hotărîrea nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 şi pentru abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
2 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
3 Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 
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f) gestionarea tranzacțiilor pe care le realizați și ajustarea balanței contului de joc (cu titlu de exemplu dar 
fără a se limita la identitatea dvs., tranzacțiile de depunere sau retragere realizate, metodele de plată 
folosite), 

g) analizarea rezultatelor activității noastre de marketing pentru a determinarea relevanței campaniilor 
promoționale create. 

Folosim datele menționate în temeiul interesului nostru legitim de a ne proteja activitatea comercială și ne 
asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și 
libertățile dvs. fundamentale. 

Scopurile și temeiurile prelucrării pentru marketing 

În baza acordului dvs. prealabil, organizăm activități de marketing prin care vă ținem la curent cu privire la 
cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile noastre. Când ne oferiți permisiunea de a primi acest tip de 
informări vă putem trimite orice tip de mesaj prin e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.  
Conținutul mesajelor de marketing este unul general și/sau tematic și prezintă informații cu privire la oferte 
sau promoții organizate de noi. 

Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că 
deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură 
semnificativă. 

Putem folosi de ex. Google Analytics, Facebook, Google Ads, Connextra și altele. Folosim date anonimizate 
sau agregate sau datele sunt anonimizate corespunzător în conformitate cu tehnici relevante. Dacă datele nu 
sunt anonimizate, colectăm datele în baza consimțământului dvs.. În acest sens ne asigurăm că toate 
activitățile pe care le desfășurăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile 
dvs. fundamentale. 

De asemenea, vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: 

a) accesarea setărilor din contul de joc, secțiunea “Preferințe de comunicare”, 
b) contactarea noastră folosind detaliile de contact sus-menționate. 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți cont de joc deschis pe platforma noastră. Aveți 
posibilitatea să ne solicitați ștergerea anumitor date sau închiderea contului de joc și vom da curs solicitării, 
sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului atunci când legislația aplicabilă 
sau interesele noastre legitime impun această păstrare. 

Ca regulă generală izvorâtă din legislația specifică jocurilor de noroc privind stocarea datelor (i) platforma de 
joc va asigura memorarea şi trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc, precum și (ii) stocarea pe serverul 
de siguranţă a datelor colectate, în forma în care au fost create, pentru o perioadă de 6 ani de la data colectării. 

De asemenea, vom păstra reclamaţiile şi documentele pentru o perioadă de minimă 2 ani de la data 
înregistrării fiecărei reclamaţii (inclusiv înregistările apelurilor telefonice). 

În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în timpul participării dvs. la proiectele noastre, 
competiții și evenimente de marketing, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata participării 
dvs. la astfel de evenimente și apoi la cel mult 1 an după încetarea participării dvs.. 
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Către cine comunicăm datele dvs. cu caracter personal 

Garantăm că datele dvs. nu sunt împărtășite cu terțe persoane care ar intenționa să le folosească pentru 
scopuri comerciale, decât dacă v-am comunicat în prealabil acest lucru și ne-ați acordat consimțământul. În 
anumite situații vom transmite parțial datele dvs. personale către anumiți furnizori sau parteneri în temeiul 
interesului legitim pentru respectarea obligațiilor noastre contractuale.  

Astfel, transmitem, în baza unor acorduri prealabil ratificate în vederea prelucrării datelor cu caracter 
personal ce asigură securitatea și trasabilitatea datelor dvs., către procesatori de date împuterniciți ce 
acționează în calitate de contractanți în scopurile și temeiurile sus-menționate. După caz, putem transmite 
sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: 

a) societăților din cadrul aceluiași grup de societăți (Hattrick Bet S.R.L., Fortuna Game a.s., orice altă 
entitate parte a grupului Fortuna Entertaiment Group), 

b) furnizorilor de servicii de servicii de jocuri de noroc și de servicii IT, 
c) furnizorilor de servicii de plată/procesare de plăți, 
d) furnizori de base de date internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor. 

Transmitem datele dvs. inclusiv în cazul procedurilor de reorganizare sau fuziunilor/achizițiilor societare sau 
în cazul oricărui transfer de activitate în baza interesului legitim. În aceste situații vă vom aduce la 
cunoștință dacă transferul de date are drept efect înlocuirea totală sau parțiala a operatorului de date.  

Corespunzător obligațiilor legale, este posibil să comunicăm datele dvs. cu caracter personal către 
autoritățile române (precum autoritățile fiscale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Național 
pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, poliția, instanțele de judecată) dacă legile aplicabile impun 
în sarcina noastră acest lucru. 

Transmitem anumite date cu caracter personal furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing numai 
în baza consimțământului dvs.. 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. 

Este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea 
Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat 
de protecție a datelor cu caracter personal. 

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal 
este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de 
servicii și alte părți terțe vor fi protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum 
ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. 

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact, pentru a afla mai multe informații despre țările în 
care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri. 

Drepturile dvs. și cum le respectăm 

Procesăm datele dvs. în mod transparent, corect, corect și în conformitate cu legea. Drepturile dvs. includ: 
dreptul de a accesa datele dvs. personale, dreptul de a vă rectifica sau șterge datele personale, dreptul de a 
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restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere împotriva noastră, 
în calitate de operator, la Autoritatea pentru Protecția Datelor. 

În cazul în care, în calitate de client sau de reprezentant al acestuia, nu sunteți mulțumit de modul în care 
am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să ne înaintați o cerere pe adresa dpo@casapariurilor.ro, iar dacă 
sunteți în continuare nemulțumit răspunsul primit aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor de judecată. 
 
Necesitatea de furnizare a datelor dvs. 

Este necesar să ne oferiți datele cu caracter personal la deschiderea contului de joc și să confirmați faptul că 
ați citit și înțeles condițiile prelucrării datelor dvs, precum și Termenii și Condițiile de utilizare ale serviciilor 
noastre. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va echivala cu lipsa accesului la serviciile de jocuri de noroc 
online oferite de Casa Pariurilor. 
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