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Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului de date  
1.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de:  

Telekom Romania Mobile Communications S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, Splaiul 
Independentei nr. 319G, Sema Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1-2, sector 6, inregistrata la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/ 433/1999, având cod de înregistrare fiscala 11952970, atribut fiscal RO şi cont bancar deschis la Banca 
ING  – Sucursala Kiseleff, cod IBAN RO04INGB0001000173628915i 

 
1.2. Entitatea sus mentionata anterior (denumita in continuare ”Organizator”) efectueaza activitatea de prelucrare, in 
vederea identificarii finalistilor si castigatorilor programului“Bursele Telekom” (denumit in continuare “Evenimentul”). 
 
2. Categorii de date si mijloace de prelucrare 
Datele cu caracter personal, respectiv imaginea si vocea participantilor la Eveniment (captate prin mijloace foto-video) cat si 
informatii relevante pentru identificarea acestora (nume si prenume, e-mail, numar de telefon, semnatura) vor fi prelucrate 
atat prin captare, stocare si utilizare in sistemele informatice ale Organizatorilor, transfer intre acestia cat si prin inregistrare 
foto-video si publicare cat si diseminare prin canale media, medii online precum retele si platforme de socializare (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter). 
Pentru scopurile prezentei note de informare, participantii la Eveniment reprezinta persoane vizate de activitatea de 
prelucrare. 
 
3. Scopurile si temeiurile prelucrarii 
Datele cu caracter personal identificate anterior la punctul 2 al prezentei Note de informare sunt prelucrate: 
 

• Din perspectiva informatiilor de identificare aferente fiecarui participant, (i) in vederea selectarii participarii la 
Eveniment, identificarii acestora, a organizarii si gestionarii Evenimentului, inclusiv in sensul stabilirii identitatii 
persoanei ale carei semnalmente si voce sunt prelucrate prin mijloace audio video (prin afisarea numelui persoanei in 
cauza in cuprinsul materialului video), pentru indeplinirea intereselor legitime ale Organizatorilor de a gestiona acest 
Eveniment in bune conditii, de a asigura apararea intereselor acestora in cazul unor solicitari sau reclamatii ulterioare, 
si respectiv pentru indeplinirea obligatiilor legale aferente captarii valabile a consimtamantului persoanei vizate de 
prelucrare si documentarea valabila a acestui demers si respectiv. 

• Din perspectiva imaginii/vocii participantilor, in vederea promovarii si mediatizarii Evenimentului, atat pe durata 
acestuia cat si ulterior finalizarii acestuia, in temeiul consimtamantului persoanei vizate de prelucrare, captat in cadrul 
sectiunii II a prezentei Note de informare. 

• Din perspectiva ambelor categorii de date cu caracter personal in vederea solutionarii unor cereri formulate de catre 
autoritati centrale sau locale, autoritatea judecatoreasca etc/ Organizatorii vor putea transmite orice informatii 
solicitate de acestea, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin. 

Refuzul comunicarii datelor cu caracter personal are ca efect imposibilitatea participarii din cadrul Evenimentului. 
 
4. Destinatarii datelor cu caracter personal 
Destinatarii datelor cu caracter personal ale participantilor pot fi: afiliati,  parteneri contractuali ai Organizatorilor 
imputerniciti in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice 
centrale sau locale, subcontractori, prestatori de servicii (inclusiv canale media si platformele de socializare prin intermediul 
carora este efectuata mediatizarea evenimentului), membrii ai publicului general, Auditori Externi sau alti colaboratori in 
vederea realizarii unor studii privind activitatea Telekom Romania. 
 
5. Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta 
In contextul activitilor specifice Evenimentului, nu se transfera date cu caracter personal catre o tara terta in mod direct, cu 
exceptia folosirii/transmiterii pe canale media (postare pe medii online precum si pe retele si platforme de socializare) 
activitati care ar putea avea ca efect transferul de date catre o tara terta. In aceste cazuri, Organizatorii nu au un control 
efectiv asupra modului in care datele cu caracter personal sunt utilizate, responsabilitatea pentru asigurarea securitatii datelor 
revenind entitatilor ce administrareaza fiecare platforma in parte. Totodata, in aceste cazuri, exista posibilitatea preluarii 
datelor de catre orice membru al publicului general, caz in care responsabilitatea aferenta unui Operator de date cu caracter 
personal revine in totalitate fiecarui executant a unei copii a informatiilor. 
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6. Perioada de stocare a datelor 
Datele cu caracter personal vor fi stocate de catre Organizatori pe intreaga perioada de desfasurare a Evenimenului, cat si 
ulterior acestei perioade, pe o durata necesara indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate anterior. Imaginea si respectiv 
vocea participantului, captate prin intermediul mijloacelor audio-video sunt stocate in sistemele/bazele de date ale 
Organizatorilor pe o perioada de 1 an calendaristic. 
In cazul exercitarii dreptului persoanei vizate la opozitie, in mod documentat conform cerintelor legale si/sau in cazul 
retragerii acordului exprimat in cadrul sectiunii II a prezentei Note de informare, datele cu caracter personal nu vor mai fi 
supuse activitatii de prelucrare de catre niciunul dintre Organizatori. In acest sens, se vor depune toate diligentele, inclusiv din 
punct de vedere tehnic, pentru stergerea acestor date de catre terte parti, inclusiv in cazul in care imaginea persoanei vizate a 
fost publicata pe pagini web sau diseminata in cadrul unor retele de socializare. 
 
7. Drepturile persoanei vizate 
Prin raportare la activitatea de prelucrare date cu caracter personal, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:  
• Dreptul de acces: prin care Operatorul confirma prelucrarea de date cu caracter personal, si daca este cazul, pune la 
dispozitie persoanei vizate informatii privind aceasta activitate; 
• Dreptul la rectificare: prin care Operatorul corecteaza sau completeaza, la solicitarea persoanei vizate, toate datele 
inexacte sau incorecte ale acesteia; 
• Dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”): prin care Operatorul sterge datele acestea cu caracter personal, in baza 
unei solicitari intemeiate a persoanei vizate, conform cerintelor si limitarilor legale; 
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii: prin care Operatorul restrange activitatea de prelucrare efectuata asupra 
datelor persoanei vizate, la cererea acesteia, atunci cand: aceasta contesta exactitatea datelor pentru perioada necesara 
verificarii exactitatii acestora, se opune stergerii datelor in contextul unor sustineri privind legalitatea prelucrarii; Operatorul 
nu mai are nevoie de date in scopul prelucrarii, datele fiind insa solicitate de persoana vizata pentru exercitarea unor drepturi 
in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele 
legitime ale Telekom Romania prevaleaza asupra intereselor si drepturilor persoanei vizate; 
• Dreptul la portabilitatea datelor: prin care Operatorul transmite datele personale furnizate de persoana vizata, 
prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea contractului prin mijloace automate, intr-un format structurat, si, 
daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, sa asigure transmiterea datelor catre un alt operator; 
• Dreptul de opozitie: Persoana vizata se opune, in mod justificat, din motive intemeiate legate de situatia sa 
particulara prelucrarii datelor in temeiul intersului legitim al Operatorului. Persoana vizata se poate opune oricand, fara a fi 
necesara motivarea deciziei, prelucrarilor efectuate in scop de marketing direct;   
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri si care 
produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa 
• Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP). 
 
8. Clauze diverse 
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare date cu caracter personal si respectiv pentru exercitarea 
drepturilor mentionate anterior la punctul 7 va rugam sa ne transmiteti o cerere prin e-mail, pe adresa dpo@telekom.ro. 
De asemenea, aveti posibilitatea de a va adresa Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul Telekom Romania la adresa 
de e-mail dpo@telekom.ro.  
 
Sectiunea II - Acord de prelucrare a imaginii 
 
Subsemnatul/Subsemnata .........................................................................................., avand in vedere ca: 
a) Am luat la cunostinta si am inteles continutul prezentei Note de informare; 
b) Am reprezentarea si inteleg efectele diseminarii in spatiul public a imaginii unei persoane fizice inclusiv a faptului ca la 
momentul incheierii Evenimentului sau a retragerii consimtamantului meu privind prelucrarea datelor mele cu caracter 
personal stergerea totala si definitiva a copiilor materialelor promotionale continand date ale participantilor la Eveniment 
ajunse in spatiul public poate fi imposibila; 
c) Declar ca prezenta exprimare de vointa este libera si voluntara. De asemenea, inteleg ca modificarea optiunii 
exprimate cu privire la prelucrarea datelor mele personale in conditiile stabilite mai sus se poate face in orice moment (fara a 
afecta activitatile de prelucrare efectuate deja) prin transmiterea uneri cereri scrise, datate si semnate prin posta pe adresa 
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sediului Telekom Romania, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Turnul de Nord, sector 1, cod postal 013702, 
Bucuresti, depusa in atentia Florinei Serban, Divizia Comunicare, sau a unui mesaj de tip e-mail pe adresa dpo@telekom.ro . 
 
□DA □NU sunt de acord cu prelucrarea imaginii mele de catre Organizatori prin realizarea de fotografii si/sau filmari cu ocazia 
Evenimentului si folosirea acestora pe orice canale media, in scopul promovarii acestuia. 
 
 
Data: ................         Semnatura ................................................ 
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