ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE
Subsemnatul/a: Nume _______________________________ Prenume <CustomerName>______________________, CNP
__________________________, BI/CI/pasaport nr. _________ din data de __________, cu domiciliul/resedinta in str.
_____________________________ nr. ___, bl. ___, sc.___, ap. ___, localitatea __________________, sector/judet ________,
telefon _____________, telefon mobil ___________fax _______________, cod postal _____________, Cod Abonat_________.
Am fost informat/a cu privire la activitatile de prelucrare a Datelor Personale desfasurate de catre Operatorul-Furnizor al serviciilor, care poate fi
Telekom Romania Communications S.A. sau Telekom Romania Mobile Communications S.A., dupa caz (impreuna „Operatorii”), conform
Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in prealabil si inteleg ca aceste activitati sunt necesare si indispensabile
incheierii si executarii contractului de furnizare servicii sau justifica un interes legitim al Operatorului-Furnizor al serviciilor.
Optiunile furnizate de mine pentru urmatoarele activitati de prelucrare si valabile de la data de ______ se regasesc mai jos:
 Sunt de acord ca Operatorul-Furnizor al serviciilor pe care le solicit sa imi colecteze si prelucreze CNP-ul in scopul ofertarii, al incheierii si
executarii Contractului si inteleg ca dezacordul meu cu privire la prelucrare va determina imposibilitatea prezentarii unei oferte personalizate
si, ulterior, a incheierii si executarii Contractului:
DA

NU

 Sunt de acord ca Operatorul-Furnizor al serviciilor sa imi colecteze si prelucreze CNP-ul in vederea interogarii sistemului/bazei de date
Preventel in scopul determinarii riscului de datorii si al celui de frauda, in contextul ofertarii, incheierii si executarii Contractului:
DA

NU

 Sunt de acord ca Operatorii Telekom Romania sa utilizeze Datele mele Personale, inclusiv datele de trafic si de localizare, pentru a avea
propriul meu profil de client si a primi oferte de produse si servicii Telekom, adaptate nevoilor mele:
DA

NU

 Sunt de acord cu utilizarea Datelor mele Personale, inclusiv a datelor de trafic si de localizare, pentru a primi oferte personalizate de produse
si servicii ale partenerilor Telekom Romania:
DA

NU

Pentru scopurile descrise mai sus, imi voi putea modifica oricand optiunea pentru utilizarea Datelor mele Personale, prin modalitatile descrise in
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Capitolele III si V.
Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Operatori, precum si cu privire la consecintele retragerii acordului
de prelucrare de mai sus, am fost informat si ca pot accesa Politica privind prelucrarea datelor personale din sectiunea Prelucrarea Datelor de pe
www.telekom.ro, pot apela numarul de telefon 021.404.1234, 1234 sau 0766.12.1234 (apel gratuit din retelele Telekom Romania, pentru apeluri
din alte retele se aplica tarifele corespunzatoare ofertei de care beneficiaza apelantul) sau pot vizita oricare dintre magazinele Telekom Romania.
Termenii cu majuscule au intelesul definit in Informare.
Am citit si am inteles Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, valabila la data exprimarii prezentului Acord.
Recunosc ca optiunea exprimata prin prezentul document poate fi dovedita fie prin inscrisuri in forma electronica, prin inscrisuri incheiate prin
intermediul unei solutii digitale (ex: semnarea documentului pe tableta), prin apeluri inregistrate sauprin inscrisuri pe hartie, modalitatile de
incheiere a prezentului document avand o valoare juridica egala.
Data: _________

Nume: _________________________
* Semnatura:

* Semnatura necesara numai pentru completarea in magazin.

