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Anexa 4a
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DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CAZUL ORICARUI CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE COMUNICATII
-versiune actualizata 31.07.2018-

DATE CU CARACTER PERSONAL

Prenume si nume
Adresa

SCOPURILE PRELUCRARII

Adresa de email
Serviciile contractate, sumele datorate
conform Contractului/Contractelor
Datele de identificare a echipamentelor
instalate, adresa/adresele de instalare
a echipamentelor in baza Contracului/
Contractelor
Adresa/adresele de facturare (inclusiv
daca este/sunt diferite) de adresa/
adresele de instalare a echipamentelor
de comunicatii electronice
Informatii (ex.: cod IBAN partial
sau integral, cod tranzactie,
banca platitorului etc.) derivate
din documentele ce atesta plati
in executarea Contractului sau
Contractelor devenite disponibile
Operatorului
Datele de identificare (nume, prenume,
adresa) si de contact (email, numar
telefon) ale imputernicitului Clientului
Identificator intern (precum ID client)

TEMEIUL JURIDIC A PRELUCRARII

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE
DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Executarea Contractului sau
Contractelor

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Executarea unui contract la care persoana
vizata este parte (art. 6, alin.1, lit.b din
Regulament)

Nu este cazul

Nu este cazul

Furnizarea de informatii catre
diverse institutii, autoritati
publice, arhivare

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Obligatie legala (art. 6, alin.1, lit.c din
Regulament)

Institutii si/sau autoritati publice

Nu este cazul

Recuperarea creante,
echipamente, solutionarea altor
aspecte judiciare

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Interesul legitim al Operatorului de a
exercita si apara diferite cereri/actiuni la
instantele de judecata, autoritati, institutii
publice si alte entitati, conform legii (art. 6,
alin.1, lit. f din Regulament)

Instante de judecata, organe de arbitraj,
profesionisti in aria insolventei si falimentului,
executori judecatoresti, societati de recuperare
creante/debite, avocati, traducatori, experti,
mediatori, institutii de credit, institutii publice,
institutii de presa, auditori

Nu este cazul

Realizarea de statistici, analize
interne, dezvoltare produse si
servicii

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Interesul legitim al Operatorului de
evaluare a activitatii curente in vederea
imbunatatirii si dezvoltarii acesteia, inclusiv
pentru furnizarea de oferte personalizate
(art. 6, alin.1, lit. f din Regulament)

Nu este cazul

Nu este cazul

Revizia, asigurarea
mentenantei echipamentelor,
retelelor etc. si alte operatiuni
similare

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Executarea unui contract la care persoana
vizata este parte (art. 6, alin.1, lit.b din
Regulament)

Tertii care furnizeaza servicii de revizie,
mentenanta si alte operatiuni similare

Nu este cazul

Tiparirea si transmiterea
corespondentei derivate din
Contract/Contracte

Durata Contractului sau Contractelor si o
durata necesara pentru protejarea drepturilor
Operatorului (legislatia aplicabila si termenele
de prescriptie a drepturilor la actiune)

Executarea unui contract la care persoana
vizata este parte (art. 6, alin.1, lit.b din
Regulament)

Tertii care asigura tiparirea si transmiterea
corespondentei

Nu este cazul

Numar/numere de telefon
Semnatura

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A
STABILI PERIOADA DE STOCARE

TRANSFERURI DE
DATE CU CARACTER
PERSONAL IN FARA
UNIUNII EUROPENE SI A
SPATIULUI ECONOMIC
EUROPEAN
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DATE CU CARACTER PERSONAL

CNP

SCOPURILE PRELUCRARII

1. Pentru voce mobile si fixa:
Obligatie legala de raportare
catre ANCOM si realizarea
oricaror demersuri fata de orice
instanta de judecata, autoritate,
institutie publica, alte persoane
fata de care Operatorul justifica
o pretentie ori fata de care isi
apara drepturile
2.Pentru internet (fix si mobil) si
TV: Masuri pentru cunoasterea
clientelei in vederea incheierii
valide a Contractului, a
prevenirii unei potentiale fraude
si asigurarea materialului
probator in fata instantelor de
judecata, autoritatilor, institutiilor
publice si persoanelor fata
de care Operatorul justifica o
pretentie ori fata de care isi
apara drepturile

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A
STABILI PERIOADA DE STOCARE

Pentru toate serviciile :
10 ani calculati (i) de la data de 1 ianuarie
a anului urmator celui in care inceteaza
efectele contractului de furnizare servicii si
persoana vizata nu are obligatii neindeplinite
fata de Operator; (ii) de la data la care
Operatorul obtine un titlu executoriu (fara
posibilitatea contestarii ulterioare a acestuia,
sub orice forma), referitor la indeplinirea de
catre persoana vizata a obligatilior ramase
neexecutate fata de Operator(ipoteza in care
persoana vizata are obligatii

TEMEIUL JURIDIC A PRELUCRARII

1. Pentru voce fixa si mobila: Executarea
unei obligatii legale (art.33, alin.2, lit.e si
alin.8 din Decizia ANCOM nr.1023/2008
si art. 6, alin.1, lit.c din Regulament) si
interesul legitim al Operatorului de a
realiza orice demersuri fata de orice
instanta de judecata, autoritate, institutie
publica, alte persoane fata de care
Operatorul justifica o pretentie ori fata de
care isi apara drepturile (art. 6, alin. 1, lit.f
din Regulament)
2. Pentru internet (fix si mobil) si TV:
Interesul legitim al Operatorului de
incheiere valida a Contractului, de
prevenire a unei posibile fraude si de
asigurare a materialului probator in fata
instantelor de judecata, autoritatilor,
institutiilor publice si persoanelor fata de
care justifica o pretentie ori fata de care isi
apara drepturile
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DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE
DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
1. Pentru voce fixa si mobila: ANCOM, instante de
judecata, autoritati, institutii publice, alte persoane
fata de care Operatorul justifica o pretentie ori fata
de care isi apara drepturile
2.Pentru internet (fix si mobil) si internet :Instante
de judecata, autoritati, institutii publice, si
persoane fata de care Operatorul justifica o
pretentie ori fata de care isi apara drepturile
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TRANSFERURI DE
DATE CU CARACTER
PERSONAL IN FARA
UNIUNII EUROPENE SI A
SPATIULUI ECONOMIC
EUROPEAN

Nu este cazul

