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Fisa 

“Legislatia pe net  – Whatsapp” 
 
 
Aceasta fisa este un support pentru a identifica paragrafele cu regulile Whatsapp  pentru a raspunde la intrebarile adresate. 
Nu uitati ca aceste reguli sunt schimbate destul de frecvent. Acest text se refera la  “Conditii de utilizare” si “Politica de 
confidentialitate” a Whatsapp in vigoare in Ianuarie 2017. 
Raspunsurile la unele intrebari pot fi gasite vizitand  www.whatsapp.com. 
Whatsapp nu este o retea sociala in sine, ci o aplicatie de transmitere a textelor in timp real.De exemplu, nu exista 
caracteristici prin care sa se faca public continutul-catre prieteni sau prietenii prietenilor.Din acest motiv, nu este interesant 
pentru noi, si de aceea nu este retinut pe server (cu unele exceptii cum ar fi cerintele arhivei nostre). 
Ar trebui sa reflectam la faptul ca putem furniza toata memoria telefonulul acestei aplicatii,si apoi ca dam informatii care nu 
sunt ale noastre si pe care n-ar trebui sa le folosim. 
 

INTREBARE INDICATII WHATSAPP  

 
La ce varsta poti sa-ti faci un cont ? 

Trebuie sa ai cel putin 13 ani ca sa folosesti Service-ul nostrum (sau varsta prevazuta in 
legislatia tarii tale ca sa folosesti serviciul nostrum fara acordul parintilor).In plus, daca nu  
ai varsta minima prevazuta  pentru a folosi serverul nostrum ,dar nu mai mult de varsta 
maxima admisa de legislatia din tara ta, parintii sau tutorele tau trebuie sa-si dea acordul 
inlocul tau.(”Conditii ale Serverului”) 
  

 
Care este scopul si/sau obiectivul acestei 
aplicatii? 
 

 
WhatsApp Inc. ofera mesagerie, apeluri pe  internet si alte servicii utilizatorilor din intreaga 
lume 
 
(“Conditii ale Serverului”) 
Ca alternativa,, mergi la  “Caracteristici” pe www.whatsapp.com  

 
Pot sa decid cine sa vada continutul pe care 
il postez? 
 

Pentru aplicatia Whatsapp acesta intrebare nu-si are rostul : fiind vorba de un serviciu de 
mesagerie privata, continutul este vazut doar de destinatar. 
Mesajele trimise nu sunt stocate si Whatsapp iti ofera controlul deplin  asupra comunicarii 
pe serverul nostrum. (“Polotica de Confidentialitate”). 
 

 
Ce informatii personale trebuie sa oferim 
cand ne abonam? 
Cum sunt folosite aceste informatii? 
 
 

Raspunsul la aceste intrebari se gasec pe  “Politica de Confidentialitate” la urmatoarele  
rubric: 

1. Informatii pe care le furnizezi  
2. Informatii colectate automat ;  

3. Informatii terţe  
Sau mergi la   “Securitate” pe  www.whatsapp.com 

 
 
Ce setari de confidentialitate sunt premise? 
 

Gestioneaza-ti -ti informatiile. 
Daca vrei sa gestionezi, schimba, reduce sau strege informatiile tale, noi vom fi de accord s-
o faci cu urmatoarele instrumente: 
-Servicii de setare.Poti sa-ti schimbi setarile pentru a gestiona anumite informatii accesibile 
si altor utilizatori (ora si data ultimei accesari). Poti sa-ti gestionezi contactele, grupurile si 
lista de difuzare, sau folosesti caracteristicilenoastre  de blocare , ca sa gestionezi 
utilizatorii cu care comunici 
-Schimbarea numarului de telefon, numele de profilsi fotografii si situatia 
mesajelor.Trebuie sa-ti schimbi numarul de telefon folosind aplicatia noastra si sa-ti 
transferi contul pe noul numar de mobil. Iti poti schimba si numele de profil, forografia de 
profil sau situatia mesajelor,oricand. 
. 
 (“Politica de confidentialitate”) 

Cum pot sa-mi sterg contul? 
Ce atrage dupa sine? 

Poti sa-ti stergi contul Whatsapp oricand ( inclusiv daca doresti sa renunti la acceptul dat ca 
noi sa folisim informatiile tale) folosind serviciul nostru in-app sterge caracteristicile 
contului meu.Cand iti stergi contul  Whatsapp , mesajele tale netrimise vor fi sterse din 
serverul nostrum la fel ca si orice alta informative de care noi nu mai avem nevoie . Tine 
minte ca daca doar stergi serverul nostrum din telefonul tau , fara a folosi caracteristica 
noastra  in-app stergere caracteristicile mele,informatiile tale pot fi stocate pe o perioada 
mail lunga.Retine ca atunci cand iti stergi contul, acest lucru nu afecteaza informatiile pe 
care alt utilizator ti le-a trimis, cum ar fi copii ale mesajelor pe care ti le-a trimis cineva. 
(“Politica de confidentialitate”) 

http://www.whatsapp.com/


 


