TERMENI ȘI CONDIȚII
PENTRU CAMPANIA “TESTEAZĂ REȚEAUA DE DATE TELEKOM ROMANIA”

Organizatorii Campaniei
Organizatorii Campaniei “TESTEAZĂ REȚEAUA DE DATE TELEKOM ROMANIA” (“Campania”) sunt Telekom Romania
Mobile Communications S.A. si Telekom Romania Communications S.A., denumite in continuare generic “Telekom
Romania”.
Descriere Campaniei
Campania oferă oricarei persoane juridice (“Client”), indiferent daca are sau nu in derulare o relatie contractuala cu
Telekom Romania, posibilitatea de a testa gratuit rețeaua de date mobile Telekom România, timp de 30 de zile
calendaristice.
Durata Campaniei
Campania este valabilă în perioada 23 ianuarie – 30 aprilie 2018, aceasta fiind perioada in care un client poate solicita
abonamentul de test. Durata Campaniei poate fi prelungita de Telekom Romania.
Mecanismul Campaniei
Pentru a intra în posesia SIM-ului de test, Clientii pot completa formularul din pagina de campanie, suna la 1921, merge
in orice magazin in care se comercializeaza produse si servicii Telekom Romania sau pot contacta reprezentatul de
cont, urmand sa semneze un Acord de prelucrare date cu caracter personal in scopul Campaniei, în cazul în care nu
sunt deja clienți Telekom Romania.
Beneficii incluse in abonament:


2GB trafic național de date inclus la viteza 4G, fără tarifarea traficului de date adițional pentru care viteza de
trafic va fi limitată la 128/64 Kbps.

Alte specificații ale abonamentului:





Cartela SIM se poate utiliza atat într-un smartphone, cat și într-un laptop/tableta/stick de date.
Abonamentul se va dezactiva automat după 30 zile de la activare;
Abonamentul nu oferă acces la servicii de voce sau SMS, nu este compatibil cu nicio opțiune existentă și nu are
acces la serviciile de Roaming.
Abonamentul nu poate fi activat prin portare sau pe o cartela SIM furnizată de Client.

Nota: Viteza de transfer a datelor cu ajutorul tehnologiei 4G este de pana la 150 Mbps pentru recepționarea datelor (download) și 50
Mbps pentru transmiterea datelor (upload) și poate fi utilizata doar în interiorul ariei de acoperire 4G disponibila pe
www.telekom.ro/harta-acoperire/, impreuna cu un terminal și o cartela SIM compatibile cu tehnologia 4G.
Viteza de transfer a datelor cu ajutorul tehnologiei UMTS (3G) este de până la 43.2 Mbps pentru recepționarea datelor (download) şi
de până la 5,76 Mbps pentru transmiterea datelor (upload), în cazul tehnologiei EDGE viteza este de până la 236,8 kbps pentru
recepționarea datelor (download) şi de până la 118,4 kbps pentru transmiterea datelor (upload), iar în cazul tehnologiei GPRS viteza
este de până la 48 kbps pentru recepționarea datelor (download) şi de până la 24 kbps pentru transmiterea datelor (upload)

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL IN VEDEREA FURNIZARII SERVICIILOR DE DATE
(“Acordul”)
Avand in vedere ca:
 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (denumita in continuare ʻʻTelekom Romaniaʼʼ), inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) ca operator de date cu
caracter personal prin notificarea nr. 3076, va prelucreaza datele cu caracter personal din cartea de identitate, adresa de
mail, numarul de telefon in scopul furnizarii serviciilor de comunicatii electronice pentru testarea retelei de date Telekom
Romania prin activarea unui abonament gratuit pentru o perioada de 30 zile, iar dupa aceasta perioada de testare SIM-ul
se va dezactiva in mod automat („Campania”).




datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal si orice alte date cu caracter personal ale Clientului si
inclusiv ale reprezentantului legal, ce sunt colectate si procesate in cadrul acestei campanii, precum si datele de trafic
(durata si cantitatea datelor generate cu ocazia efectuarii comunicatiei, data efectuarii acestora, reteaua in care origineaza
sau in care se termina comunicarea, momentul de inceput si de sfarsit al comunicarii) vor fi prelucrate de Telekom
Romania in scopul acestei campanii si realizarii tuturor drepturilor si obligatiilor conexe ale Telekom Romania in legatura
cu sau in temeiul acestuia, inclusiv dar fara limitare pentru activare, relatii cu clientii, in scopul verificarii respectarii
limitelor de utilizare ale Cartelei SIM la nivel national si in roaming, administrarea bazei de clienti si managementul
portofoliului etc.
in cazul in care operatiunile mentionate mai sus sunt realizate (fie integral, fie in parte) de catre terte parti - incluzand aici
orice imputernicit al Telekom Romania in sensul legislatiei privind procesarea datelor cu caracter personal si orice alta
persoana (fizica sau juridica) ce proceseaza aceste date cu caracter personal in temeiul unui contract cu Telekom
Romania (acoperind si astfel terte parti din afara Romaniei, si inclusiv in cazul in care aceste terte parti sunt stabilite in
state ce nu asigura un nivel de protectie a datelor cu caracter personal similar cu cel din Romania), datele cu caracter
personal ale Clientului persoana fizica mentionate mai sus vor putea fi comunicate acestora in vederea prestarii serviciului
oferit si realizarii tuturor drepturilor si obligatiilor Telekom Romania conexe sau in legatura cu sau derivand din prezentul
Acord.

Imi exprim prin prezentul document consimtamantul expres si neechivoc cu privire la aceasta procesare a datelor mele cu caracter
personal (inclusiv date de trafic si de localizare), in cea mai mare masura permisa de legislatia aplicabila. De asemenea, Telekom
Romania va putea transfera datele cu caracter personal si/sau datele de trafic si de localizare catre alti furnizori de comunicatii
electronice sau catre alti parteneri ai Telekom Romania (inclusiv din afara tarii si inclusiv in cazul in care acestia sunt stabiliti in state
ce nu asigura un nivel de protectie a datelor cu caracter personal similar cu cel din Romania), daca acest lucru este in legatura cu
sau este necesar sau oportun pentru executarea Contractului, precum si catre autoritati/institutii publice abilitate in conformitate cu
dispozitiile legale aplicabile, la solicitarea acestora din urma.
Declar ca am fost informat prin prezentul Acord si am acceptat prin prezentul document faptul ca datele cu caracter personal
furnizate sunt prelucrate de Telekom Romania, direct sau prin partenerii sai din acelasi Grup sau alti parteneri, in tara sau in
strainatate.




1. Accept, potrivit optiunilor de mai jos, prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare furnizate (ex. CNP), pentru
activarea si furnizarea serviciilor de date ale cartelei SIM:
DA
NU
Inteleg ca refuzul meu fata de prelucrarea datelor de identificare conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor prevazute de
prezentul Acord.
2. Accept, potrivit optiunilor de mai jos, sa primesc informatii cu caracter comercial, ca urmare a prelucrarii datelor cu caracter
personal furnizate / datelor de trafic oferite in cadrul prezentului Acord, pentru:
Marketing si comercializarea produselor si serviciilor Telekom Romania (inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Telekom
Romania) prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare electronica:
DA
NU
Marketing si comercializarea produselor si serviciilor partenerilor Telekom Romania prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin
mijloace de comunicare electronica:
DA
NU
Inteleg ca, in conformitate cu dispozitiile art. 12-18 din Legea nr. 677/2001, am urmatoarele drepturi privind datele cu caracter
personal furnizate: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces si interventie la acestea (art. 13-14), de opozitie la prelucrarea
datelor (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), de a ma adresa justitiei (art. 18).

Exercitarea drepturilor menționate anterior, cu excepția dreptului de a ma adresa justiției, se face prin inaintarea unei cereri scrise,
datate si semnate, expediate catre Telekom Romania Mobile Communications S.A. la sediul din din Piata Presei Libere nr. 3 - 5,
cladirea City Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18, 013702, Bucuresti, sector 1, Romania, cu respectarea tuturor conditiilor de forma
impuse de dispozitiile art. 13-15 din cadrul Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita
adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Telekom Romania va
comunica masurile adoptate sau informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la:
1921 – ofera informatii si primeste cereri pentru Servicii (numar apelabil din toate retelele nationale fixe si mobile gratuit din retelele
fixe si mobile Telekom Romania/Telekom Romania Mobile si la tarif national din celelalte retele fixe si mobile nationale); 0219255 –
fax vanzari si relatii cu clientii (apel gratuit din retelele Telekom Romania si Telekom Romania Mobile); business@telekom.ro – email vanzari si relatii cu clientii; www.telekom.ro –ofera informatii referitoare la tarifele si preturile in vigoare (Lista de tarife).

