
Politică de confidenţialitate 
 
Introducere 
 
Acest document constituie politica de confidenţialitate a Travian Games 
GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Munchen, Germania. Se 
aplică tuturor companiilor Travian Games GmbH şi companiilor, site-urilor 
Web şi jocurilor asociate cu TRAVIAN GAMES şi operate de aceasta 
(denumită în continuare „TRAVIAN GAMES“). 
 
În eventualitatea că un link de pe un site Web operat de TRAVIAN GAMES 
vă redirecţionează către un alt site Web care nu este operat de TRAVIAN 
GAMES sau dacă accesaţi serviciile unei terţe părţi (de ex. atunci când 
efectuaţi o plată), TRAVIAN GAMES vă va înştiinţa că prezenta politică de 
confidenţialitate nu i se aplică acestui terţ site Web. 
 
TRAVIAN GAMES culege, prelucrează şi stochează orice date pe care le 
trimiteţi de bună voie către TRAVIAN GAMES (de ex. în formulare standard 
sau altfel pe site-urile Web şi jocurile operate de TRAVIAN GAMES) sub 
formă electronică sau prin alte mijloace de comunicare sau care au fost 
transferate în timpul interacţiunii dvs. cu site-urile Web şi cu jocurile 
TRAVIAN GAMES, potrivit secţiunilor următoare şi în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 
 
Sunt incluse datele pe care le furnizaţi altor utilizatori când comunicaţi cu 
ei pe site-urile Web şi prin jocuri operate de TRAVIAN GAMES. 
 
Mai detaliat: 
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1.  Vizitarea site-urilor Web TRAVIAN GAMES 

 
Când vizitaţi un site Web operat de TRAVIAN GAMES, browserul dvs. 
transmite automat adresa IP, versiunea browserului, rezoluţia ecranului şi 
sistemul de operare al dispozitivului pe care l-aţi utilizat pentru a accesa 
site-ul. Browserul dvs. va furniza de asemenea data, ora şi durata vizitei 
dvs. pe site-ul Web şi diversele site-uri pe care le-aţi accesat în timpul 
unei vizite. TRAVIAN GAMES utilizează aceste informaţii în scopul 
optimizării jocurilor şi site-urilor sale Web. 
 
 

2.  Utilizarea jocurilor TRAVIAN GAMES 

 

a) Înregistrarea 

 
Atunci când vă înregistraţi pentru un joc operat de TRAVIAN GAMES, vi se 
va cere să vă introduceţi adresa de e-mail şi să selectaţi un nume de 
utilizator şi o parolă. Aceste date vor fi stocate de TRAVIAN GAMES odată 
ce validaţi linkul de activare trimis la adresa de e-mail pe care aţi furnizat-
o atunci când v-aţi înregistrat. Vă rugăm să nu utilizaţi pentru numele de 
utilizator numele dvs. adevărat, numele unei alte persoane sau cel al unei 
mărci înregistrate protejate. În plus, TRAVIAN GAMES vă va aloca o ţară 
pe baza adresei IP a dispozitivului folosit pentru crearea contului. Aceste 
informaţii vor fi salvate pentru ca noi să vă putem oferi o gamă adecvată 
de modalităţi de plată. 
 
Dacă faceţi clic pe un link publicitar din cadrul oricărui site Web TRAVIAN 
GAMES şi sunteţi apoi redirecţionat către un site Web operat de TRAVIAN 
GAMES, pe computerul dvs. va fi configurat un cookie care conţine 
informaţiile despre ce link publicitar aţi accesat, pentru ce firmă, pentru ce 
joc, la ce oră şi în ce ţară. TRAVIAN GAMES va evalua aceste date 
nepersonale, în vederea optimizării campaniilor sale publicitare şi în 
scopuri contabile, legate de firmele care fac publicitate. Cookie-ul va fi 
şters odată ce linkul de activare a fost validat. 



 
TRAVIAN GAMES va oferi un serviciu pentru un număr tot mai mare de 
jocuri, care vă va permite să vă deplasaţi cu uşurinţă între diferitele jocuri 
operate de TRAVIAN GAMES. Acest serviciu se bazează pe stocarea 
centralizată a datelor oferite de dvs. atunci când vă înregistraţi pentru un 
joc şi pe configurarea concomitentă a unui cookie pe dispozitivul dvs. cu 
un număr ID generat aleatoriu şi criptat automat. Dacă doriţi să jucaţi 
ulterior alt joc, veţi fi identificat în mod automat de către cookie şi veţi 
putea participa imediat la celălalt joc. Vă informăm că acest cookie va fi 
şters atunci când vă deconectaţi sau când închideţi browserul. Dacă 
selectaţi „rămân conectat“, pe dispozitivul dvs. va fi configurat un cookie 
permanent, astfel încât să nu fie nevoie să vă conectaţi din nou data 
următoare când veţi accesa jocul. Vă rugăm să decideţi cu deosebită 
atenţie dacă veţi utiliza această funcţie, în cazul în care dispozitivul dvs. 
este accesat de mai mulţi utilizatori. În orice caz, cookie-ul va fi şters 
atunci când vă deconectaţi de la un joc. 
 

b) Utilizarea jocurilor 

 
TRAVIAN GAMES vă stochează datele personale şi le procesează în 
vederea implementării contractului de utilizare a jocului asupra căruia s-a 
convenit şi a opţiunilor de utilizare aferente acestui contract (de ex. 
utilizarea jocurilor, a asistenţei, MYGAME). 
 
 

c) MYGAME 

 
MYGAME vă permite să vă fuzionaţi diversele conturi de joc şi să le legaţi 
la profilul dvs. personal. Aşadar, dacă, de exemplu, aţi jucat deja mai 
multe reprize de „Travian“, iar acum jucaţi „goalunited“, puteţi să vă 
creaţi un profil personal cu MYGAME şi să-l utilizaţi pentru a vă lega 
diferitele conturi de joc. Puteţi astfel să le arătaţi altor jucători ce jocuri 
jucaţi şi reuşitele pe care le-aţi obţinut. Puteţi de asemenea vizita sau 
căuta alte conturi de joc sau profiluri de utilizatori, le puteţi trimite 
mesaje, vă puteţi împrieteni cu ei etc. Vă informăm că nimeni nu va şti 
câte conturi de joc şi care dintre acestea sunt alocate unei persoane, până 
ce nu legaţi un cont de joc la profilul personal. Aşadar, atunci când faceţi o 
legătură la profilul personal, stabiliţi o referinţă identificabilă. 
 
Depinde de decizia dvs. ce informaţii sunt vizibile şi cui anume, dacă vă 
conectaţi la MYGAME, adăugând informaţii personale suplimentare, sau la 
orice dată ulterioară. Acest lucru este valabil şi pentru alocarea de conturi 
individuale sau de conturi pentru toate jocurile. Puteţi selecta unul dintre 
nivelurile următoare: 
 



• Public (le este vizibil tuturor utilizatorilor şi poate fi găsit de 
motoarele de căutare) 

• MYGAME (le este vizibil doar membrilor conectaţi la MYGAME) 
• Prieteni (le este vizibil doar prietenilor dvs. din MYGAME) 
• Privat (vă este vizibil doar dvs.) 

 
Setările implicite MYGAME sprijină conceptul de relaţionare, drept pentru 
care sunt presetate pe „public“ (cu excepţia listei de prieteni, căreia i se 
aplică setările de vizibilitate „prieteni“). Aveţi libertatea de a alege nivelul 
de vizibilitate. Excepţie fac numele şi ţara pe care le-aţi introdus la 
înregistrare, care sunt întotdeauna vizibile public. O fotografie pe care aţi 
încărcat-o poate fi văzută de orice utilizator şi orice membru MYGAME care 
este conectat sau de către oricare utilizator. Textul descriptiv este 
permanent vizibil în mod public. 
 
Dacă doriţi să vă partajaţi profilul, unul dintre conturile dvs. de jucător sau 
profilurile şi/sau conturile de joc ale altor utilizatori pe Facebook, singurele 
informaţii care vor fi vizibile sunt datele setate pe „public“. 
 

d)  Canalele de comunicare 

 
Jocurile şi site-urile Web operate de TRAVIAN GAMES vă oferă oportunităţi 
variate de a comunica cu TRAVIAN GAMES sau cu alţi jucători. TRAVIAN 
GAMES foloseşte în mod automat sisteme de filtrare ce interzic orice fel de 
comunicare care încalcă secţiunea § 9 a Termenilor şi condiţiilor generale 
Travian Game GmbH. Îndeosebi, TRAVIAN GAMES foloseşte în mod 
automat sisteme de filtrare care blochează toate corespondenţele în masă 
şi mesajele cu conţinut ofensator, obscen sau rasist, care elogiază violenţa 
sau orice alte declaraţii ori mesaje discutabile care fac publicitate pentru 
produse sau servicii. Mai mult, TRAVIAN GAMES înregistrează utilizarea 
canalelor de comunicare pentru o perioadă scurtă, în scopul analizării şi 
rezolvării erorilor tehnice, pentru a garanta siguranţa şi integritatea 
sistemului şi în vederea generării de statistici referitoare la utilizatori, pe 
bază nepersonală. Rapoartele generate conţin data şi ora mesajului, 
expeditorul şi destinatarul şi volumul de date expediat. 
 
Mesajele dvs. nu vor fi citite fără consimţământul dvs. de către niciun 
angajat sau agent TRAVIAN GAMES. În cazul în care TRAVIAN GAMES 
suspectează orice fel de utilizare neautorizată şi/sau abuzivă a canalelor 
de comunicare disponibile (de ex. atunci când un destinatar face 
reclamaţie împotriva unui mesaj), TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de 
a investiga contul de joc corespunzător şi mesajele trimise din acel cont şi 
dreptul de a lua măsuri suplimentare, atunci când este cazul. 
 

e)  Investigarea manipulărilor operaţiilor de joc 

 



TRAVIAN GAMES va culege şi va stoca documente care reflectă modul în 
care sunt utilizate site-urile Web şi jocurile operate de TRAVIAN GAMES, 
de ex. activităţile utilizatorului în cadrul jocurilor şi comunicările din cadrul 
jocurilor dintre utilizatori sau comunicările din cadrul serviciilor aferente 
jocurilor. Acest lucru include monitorizarea tiparelor de joc şi verificarea 
posibilelor manipulări ale operaţiilor de joc, care ulterior pot servi la 
detectarea oricăror activităţi abuzive sau incorecte ale utilizatorilor. 
TRAVIAN GAMES foloseşte programe speciale pentru detecţia încălcărilor 
regulilor jocurilor, de ex. programe care pot detecta utilizarea scripturilor 
neautorizate. Pentru aceasta, poate stoca adrese IP, date de conectare din 
ultimele paisprezece zile şi orice alte date pe care browserul le transferă 
ca informaţii de antet. Mai mult, TRAVIAN GAMES a angajat persoane care 
au fost instruite în mod special pentru a face acest lucru, care pot fi 
angajaţi sau persoane fizice autorizate ce lucrează pentru TRAVIAN 
GAMES. TRAVIAN GAMES va selecta de asemenea persoane din rândurile 
jucătorilor săi, care şi-au exprimat interesul de a realiza asemenea sarcini 
în mod voluntar. Angajaţii, persoanele fizice autorizate şi voluntarii 
(„personal instruit special“) vor avea acces la aceleaşi date ca şi 
programele speciale folosite de TRAVIAN GAMES pentru a-şi îndeplini 
sarcinile. Angajaţii special instruiţi vor fi desemnaţi să identifice, să 
dezvăluie şi să penalizeze orice încălcări ale Termenilor şi condiţiilor 
generale şi ale regulilor de joc în vigoare, de ex. folosirea ilegală a mai 
multor conturi de joc sau insultarea altor jucători. Angajaţii special 
instruiţi acţionează exclusiv în conformitate cu condiţiile şi instrucţiunile 
TRAVIAN GAMES şi au îndeosebi sarcina de a asigura respectarea regulilor 
în vigoare în materie de protecţie a datelor. În ceea ce priveşte procesarea 
datelor personale, partea responsabilă rămâne TRAVIAN GAMES. Dacă 
TRAVIAN GAMES descoperă că acţionaţi contrar obligaţiilor dvs. 
contractuale, de ex. prin utilizarea de scripturi neautorizate, TRAVIAN 
GAMES îşi rezervă în mod explicit dreptul de a vă combina adresa IP cu 
alte date despre dvs. pe care TRAVIAN GAMES le-a stocat, pentru a vă 
informa asupra acestei încălcări. TRAVIAN GAMES poate lua ulterior 
măsuri suplimentare împotriva utilizatorului respectiv, pentru a restabili 
operaţiunile de joc obişnuite. 
 

f) Cercetarea internă 

 
TRAVIAN GAMES foloseşte, de asemenea, informaţiile stocate de dvs. sau 
informaţiile despre dvs. pentru cercetări interne cu privire la date 
demografice, interesele utilizatorului şi comportamentul acestuia. 
Utilizarea acestor date se efectuează anonimizat. TRAVIAN GAMES poate 
de asemenea evalua statistic informaţiile despre dvs., în formă 
anonimizată şi globală, pentru publicitate şi studii de piaţă. 
 

g)  Procesarea plăţilor 

 



Atunci când efectuaţi o plată, va trebui să furnizaţi informaţii 
suplimentare. Natura acestor date depinde de modalitatea de plată pe 
care aţi ales-o. TRAVIAN GAMES oferă o gamă de modalităţi de plată 
anonime. 
 
TRAVIAN GAMES va transmite aceste date necesare pentru procesarea 
plăţilor către furnizorii de servicii responsabili de colectarea plăţilor. 
TRAVIAN GAMES va cesiona către TG Payment GmbH, din Munchen 
(Germania), furnizarea acestor servicii de plată. Colaborarea cu terţe părţi 
implică şi procesarea plăţilor prin furnizori de servicii externi (PayPal, 
companii de cărţi de credit, operatori de reţele mobile etc.). Aceste terţe 
părţi sunt obligate legal să vă trateze datele personale cu confidenţialitate, 
în siguranţă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi pot folosi datele 
dvs. personale numai în măsura în care acest lucru le este necesar pentru 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
 
Atunci când efectuaţi o plată în timpul jocului, va fi configurat un cookie ce 
conţine un număr de ID generat aleatoriu. Acest cookie va fi necesar 
pentru ca dvs. să puteţi reveni la joc, odată ce efectuarea plăţii a fost 
finalizată. 
 
TRAVIAN GAMES angajează persoane responsabile de asigurarea 
respectării implementării corecte a procesării plăţii, putând astfel să aibă 
acces la orice informaţii necesare în acest scop. Astfel de angajaţi 
acţionează exclusiv în conformitate cu condiţiile şi instrucţiunile TRAVIAN 
GAMES şi au îndeosebi sarcina de a asigura respectarea regulilor în 
vigoare în materie de protecţie a datelor. Astfel de angajaţi folosesc date 
de plată anonimizate pentru a detecta şi a preveni oricare folosire 
necorespunzătoare a proceselor de plată. În cazul unei încălcări, procesul 
de plată va fi revocat. În plus, TRAVIAN GAMES are dreptul de a folosi 
oricare date disponibile şi, dacă este necesar, de a include datele 
personale în vederea implementării unor măsuri suplimentare. 
 
TRAVIAN GAMES are dreptul de a furniza date unor terţe părţi cărora le-
au fost cesionate creanţe către TRAVIAN GAMES din partea utilizatorului, 
sau terţelor părţi responsabile de colectarea plăţilor, cu condiţia ca acest 
lucru să fie necesar în vederea colectării creanţelor. 
 
 

3. Redirecţionarea datelor dvs. către terţe părţi 

 
În anumite situaţii, TRAVIAN GAMES vă va redirecţiona datele personale 
către următoarele părţi terţe: 
 

• Furnizori de plăţi (vedeţi mai sus) 
• Furnizori de servicii IT (de ex. furnizori de e-mail, furnizori de 

servicii de găzduire) 



• Servicii de baze de date (de ex. analiza campaniilor de publicitate) 
• Companii asociate (de ex. datele referitoare la plăţi către TG 

Payment GmbH) 
• Organe de stat (de ex. autorităţi de investigaţie) 

 
Aceste terţe părţi sunt obligate legal să vă trateze datele personale cu 
confidenţialitate, în siguranţă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Terţele părţi pot folosi datele dvs. personale, numai în măsura în care 
acest lucru este necesar pentru ca aceste părţi să-şi îndeplinească 
obligaţiile contractuale, cu condiţia existenţei unei baze legale pentru un 
atare acces. 
 
În plus, TRAVIAN GAMES le va permite terţelor părţi să vă contacteze în 
scopuri publicitare numai cu consimţământul dvs. prealabil, explicit, caz în 
care TRAVIAN GAMES le va transmite adresa dvs. de e-mail acestor părţi 
terţe. 
 

4. Caracteristicile tehnice 

a) Cookie-uri 

 
Cookie-urile sunt fişiere mici care permit ca TRAVIAN GAMES să 
înregistreze anumite informaţii despre dispozitivul dvs., de ex. să vă 
identifice atunci când vizitaţi din nou un site Web sau să genereze 
statistici. Cele mai multe cookie-uri sunt şterse automat atunci când 
închideţi browserul sau părăsiţi site-urile Web sau jocurile operate de 
TRAVIAN GAMES. Totuşi, este posibil ca unele cookie-uri să fie stocate 
pentru o perioadă mai îndelungată. Secţiunile de mai sus descriu mai 
detaliat modul în care TRAVIAN GAMES foloseşte cookie-urile. 
 

b) Semnalizatoarele web 

 
TRAVIAN GAMES foloseşte „semnalizatoare web“ (cunoscute şi ca fişiere 
GIF transparente sau pixeli invizibili etc.). Un semnalizator web este un 
link plasat într-un site Web, care trimite către o imagine grafică mică. 
Când site-ul Web este accesat cu linkul încorporat, imaginea grafică mică 
va fi solicitată în mod automat. TRAVIAN GAMES foloseşte semnalizatoare 
web pentru a-şi optimiza site-urile Web şi campaniile de publicitate, 
numărând sau înregistrând numărul de vizite pe care le primeşte un 
anume site, dacă un e-mail a fost deschis şi când etc. Secţiunile de mai 
sus descriu mai detaliat modul în care TRAVIAN GAMES foloseşte 
semnalizatoarele web. 
 



c)  Inserturile pentru reţelele sociale 

TRAVIAN GAMES foloseşte inserturi pentru reţele sociale pe site-urile sale 
Web şi în jocurile sale, ca butonul Facebook „Îmi place“ sau Facebook 
Connect şi butonul „Google +1“ de la Google. O caracteristică comună a 
inserturilor pentru reţelele sociale este că atunci când accesaţi un site Web 
TRAVIAN GAMES care foloseşte un insert pentru reţele sociale, aceleaşi 
date vor fi transmise către furnizorul insertului pentru reţele sociale; 
acestea vor fi transmise şi atunci când accesaţi site-ul Web al furnizorului 
în mod direct. Aşadar, atunci când, de exemplu, accesaţi site-ul Web al 
unui furnizor ce are butonul Facebook „Îmi place“ încorporat, Facebook va 
primi adresa dvs. IP, versiunea browserului şi rezoluţia ecranului şi 
sistemul de operare al dispozitivului pe care l-aţi folosit când aţi accesat 
site-ul şi adresa URL a site-ului Web ce conţine butonul „Îmi place“. Toate 
acestea sunt valabile chiar şi dacă nu aţi utilizat niciunul dintre serviciile 
oferite de aceşti furnizori. Dacă insertul a fost furnizat de Facebook sau de 
Google, datele mai-sus menţionate vor fi transferate în SUA. Informaţii 
suplimentare vor fi transmise în cazul în care sunteţi conectat la unul 
dintre aceste servicii şi/sau folosiţi insertul pentru reţele sociale în timp ce 
accesaţi site-ul Web. Vă rugăm consultaţi furnizorul corespunzător pentru 
informaţii despre datele ce vor fi transmise în acest caz. 

d)  Piwik 

Pentru paginile de start ale jocurilor sale, TRAVIAN GAMES foloseşte Piwik, 
sistemul de analiză web cu cod-sursă deschis. Atunci când vizitaţi o pagină 
de start, vor fi culese următoarele date: ora locală a vizitatorului (definită 
de browserul lui), ID-ul cookie al vizitatorului, primul URL accesat pe 
domeniul Travian, ultimul URL înaintea accesării domeniului Travian, 
adresa IP a vizitatorului în momentul accesării paginii de start, limbile 
acceptate de browserul vizitatorului, ţara de origine a vizitatorului (definită 
de adresa IP şi comparată cu baza de date geo-IP), continentul de origine 
al vizitatorului (definit de adresa IP şi comparat cu baza de date geo-IP), 
furnizorul de telecomunicaţii al vizitatorului (definit de adresa IP şi 
comparat cu baza de date RIPE). Toate aceste date vor fi şterse după o zi, 
iar singurele informaţii ce vor fi păstrate se referă la cât de mulţi vizitatori 
se aflau pe pagina de start a unui anume joc în ziua X şi ce sistem de 
operare şi browser foloseau. Secţiunile de mai sus descriu mai detaliat 
modul în care TRAVIAN GAMES foloseşte Piwik. 
 
 

5. Revocarea consimţământului 

 
Vă puteţi revoca consimţământul în orice moment, dacă TRAVIAN GAMES 
vă procesează datele personale cu consimţământul dvs. şi în scopuri 
contractuale şi legale. Dacă revocarea priveşte primirea de informaţii 
despre jocuri sau orice alte e-mailuri, toate informaţiile despre jocuri sau 
alte e-mailuri ce v-au fost trimise includ opţiunea de a vă dezabona de la 
orice alte e-mailuri sau informaţii ulterioare despre jocuri. Nu vor fi 



percepute alte costuri pentru revocare, în afara celor ocazionate de 
transmiterea revocării. 
 
 

6. Modificarea sau ştergerea datelor personale 

 
Vă puteţi modifica datele personale în orice moment (de ex. pentru a 
actualiza sau corecta astfel de date) sau vă puteţi şterge complet datele 
personale. Vă rugăm să reţineţi că TRAVIAN GAMES nu vă va putea 
îndeplini solicitarea de ştergere dacă o astfel de solicitare intră în conflict 
cu anumite obligaţii de păstra înregistrări sau cu orice interese legitime ale 
TRAVIAN GAMES sau ale unor terţe părţi. Dacă doriţi ca TRAVIAN GAMES 
să vă modifice datele personale sau să nu vă mai folosească datele, puteţi 
contacta TRAVIAN GAMES la privacy@traviangames.com. TRAVIAN 
GAMES va efectua apoi schimbările solicitate sau vă va şterge datele cât 
se poate de repede. Totuşi, TRAVIAN GAMES vă aminteşte că, din motive 
tehnice sau organizaţionale, este posibil să fie încă luate anumite măsuri 
după ce v-aţi trimis cererea de ştergere, dacă aceste măsuri fuseseră deja 
iniţiate fără a fi fost finalizate până în momentul respectiv. 
 
 

7. Informaţii privind datele personale 

 
La cerere, TRAVIAN GAMES vă va înştiinţa în mod gratuit cu privire la 
toate datele dvs. personale stocate. Aceste informaţii vă vor fi furnizate 
sub formă electronică, de regulă prin e-mail. 
 
 

8. Dispoziţii finale 

 
TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de 
confidenţialitate în orice moment; totuşi, TRAVIAN GAMES va respecta 
întotdeauna legile în vigoare în materie de protecţie a datelor. 

Dacă aveţi orice întrebări cu caracter general despre prezenta politică de 
confidenţialitate şi protecţia datelor la TRAVIAN GAMES, vă rugăm să ne 
contactaţi la adresele de mai jos. Dacă este posibil, vă rugăm să ne 
contactaţi utilizând adresa de e-mail pe care aţi furnizat-o la înregistrarea 
pentru joc. 

E-mail: 

privacy@traviangames.com 

 



Telefon:  

004989/32 49 15 93 8 (nu ptr. suport in joc) 

Adresă poştală: 

Travian Games GmbH 

Wilhelm-Wagenfeld Straße 22 

80807 Munchen 

Germania 

 
Datat: 15 februarie 2012 


