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RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine în Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; atribut fi scal: RO | Capital Social subscris şi vărsat: 38.594.163 LEI | Cod IBAN: RO06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucureşti
Numărul 15643 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Declaratie protectia datelor
ANEXA NR. 4                                                               
                                                                 

DECLARATIE-ACORD (“DECLARATIE”)

Subsemnatul/a  cetatean , domiciliat/a in str. 

nr. ,  bl  , scara , et , ap. ,  mun./loc ,  sector/judet 

, identifi cat/a cu CI/BI, seria ,  nr ,  emis/a de ,  la data de ,

CNP ,  denumit in continuare “Client” (aceasta denumire este echivalenta cu cea de Benefi ciar, existenta 
in documentatia contractuala), declar ca am luat la cunostinta de urmatoarele:

I. Defi nitii: Operator: RCS&RDS SA- str. Dr.Staicovici nr.75,  Forum 2000 Building, Faza I, et.2, sector 5, Bucuresti, inregistrat la 
Registrul Comertului sub nr.J40/12278/1994, CUI 5888716, inregistrat sub nr. 15643 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu 
Caracter Personal; Date cu caracter personal - inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informaţii referitoare la o persoană fi zică 
identifi cata sau identifi cabila; o persoana identifi cabila este acea persoana care poate fi  identifi cata, direct sau indirect, in mod particular 
prin referire la un numar de identifi care ori la unul sau la mai multi factori specifi ci identitatiil sale fi zice, fi ziologice, psihice, economice, 
culturale sau sociale. Pot intra in aceasta categorie: numele, prenumele, domiciliul/resedinta, cetatenia, codul numeric personal, toate 
celelalte date mentionate in actul cu care se legitimeaza Clientul/imputernicitul, adresa de email, numerele de telefon, toate informatiile 
din orice document semnat cu Operatorul, inclusiv din contractele privind furnizarea de produse si servicii, semnatura, imaginea, vocea, 
convorbirile telefonice cu Operatorul, orice alte documente si informatii, inclusiv cele fi nanciare, bancare, fara limitare, si cele care trebuie/
va fi  necesar sa fi e prelucrate de Operator conform legii, unui act de autoritate, fara limitare, care ii devin disponibile Operatorului, pe 
durata relatiei contractuale dintre Operator si Client; Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operaţiuni 
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi  colectarea, inregistrarea, 
organizarea, stocarea, adaptarea ori modifi carea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terti prin transmitere, diseminare 
sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
II. Scopurile in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi : evidenta si executarea oricaror contracte/documente semnate 
intre Operator si Client, reclama, marketing (direct), publicitate, loterii publicitare, statistica, colectare debite/recuperare creante, raportari 
catre societatile din grup si/sau catre autoritatile de supraveghere din Romania si/sau strainatate, managementul portofoliului si al 
riscului, supraveghere video, prevenirea fraudelor si spalarii banilor, combaterea fi nantarii terorismului, furnizarea de servicii si produse 
de comunicatii electronice si promovarea acestora in orice medii inclusiv pe baza datelor cu caracter personal furnizate de Client, trimitere 
de comunicari, evaluarea comportamentului Clientului in mediile online, inclusiv in baza datelor cu caracter personal furnizate, testare, 
dezvoltare, utilizare de noi servicii si produse inclusiv din aria comunicatilor electronice, intocmirea de registre ale abonatilor, stocare de 
baze de date in Romania si/sau in strainatate), realizarea oricaror cerinte privind activitatea Operatorului si/sau interesele sale de afaceri.
III. Persoanele vizate sunt: Clientul, imputernicitul acestuia si orice alte persoane fi zice ale caror date cu caracter personal ajung in 
orice mod la Operator, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Client. Clientul ii garanteaza Operatorului faptul ca a obtinut in 
prealabil acordul expres si neechivoc pentru prelucrare al celorlalte persoane fi zice ale caror date cu caracter personal devin disponibile 
Operatorului, Operatorul fi ind exonerat de orice raspundere si de plata unor compensatii, despagubiri in acest sens.
IV. Destinatarii datelor pot fi :persoanele vizate, reprezentantii persoanei vizate, autoritatile si institutiile publice (oricare ar fi  denumirea) 
din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, instantele judecatoresti si/sau arbitrale din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, angajatii, 
colaboratorii Operatorului din Romania si/sau strainatate, societati de colectare a debitelor ori de recuperare creante din Romania si/
sau din strainatate, orice alt partener contractual/necontractual al Operatorului din Romania si/sau din strainatate, inclusiv imputernicitii 
Operatorului din Romania si/sau din strainatate.
V. Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
V.1. Operatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru realizarea scopurilor evidentiate la art. II, pe durata derularii 
contractelor semnate cu Clientul, plus o perioada de 3 ani, pentru desfasurarea activitatii curente a Operatorului si/sau realizarea 
intereselor legitime ale Operatorului, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede alt termen, caz in care se va aplica acel termen. 
V.2. Datele de trafi c sunt prelucrate pe durata contractelor semnate cu Clientul, cat si pe o durata de 3 ani de la data incetarii acestora, 
cu exceptia situatiilor cand legea prevede un alt termen, caz in care se va aplica acel termen.
VI.  Transferul de date cu caracter personal in strainatate.
VI.1. Operatorul va putea transfera date cu caracter personal si in afara Romaniei, in interiorul si in exteriorul i/UE si al Zonei Economice 
Europene, ca urmare sau in scopurile aratate la art. II ori pentru executarea unui contract incheiat intre persoanele vizate si Operator 
sau pentru incheierea ori executarea unui contract incheiat ori ce se va incheia, in interesul persoanelor vizate, intre Operator si un tert. 
VI.2. Prevederile art.VI.1. se aplica corespunzator si datelor de trafi c ale Clientului si datelor de localizare, altele decat datele de trafi c, 
care il privesc pe Client. 
VII. Drepturile acordate persoane lor vizate. Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate benefi ciaza de dreptul de acces la date, 
dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi  supus unei decizii individuale si dreptul de 
a se adresa justitiei; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata Operatorului, cu exceptia dreptului 
de a se adresa justitiei, care se execita prin cerere scrisa inaintata instantei de judecata com petente. 
VIII. Operatiuni speciale. 
VIII.1. Operatorul poate prelucra: (i) urmatoarele date de trafi c : durata apelurilor telefonice, volumul de trafi c de date, data si ora 
apelului, reteaua in care s-a facut apelul in cazul roaming-ului, numarul de telefon apelat, adresa IP, identifi catorul SIM-ului, identifi catorul 
telefonului, momentul conectarii la date, identifi catorul adaptorului de retea, pozitionarea echipamentului terminal, pentru  scopurile 
facturarii abonatilor si/sau stabilirii obligatiilor de plata pentru interconectare; (ii) datele de trafi c aratate la subpct. (i), pentru scopurile 
comercializarii serviciilor sale si/sau furnizarii serviciilor cu valoare adaugata, numai in masura necesara si pe durata necesara 
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comercializarii, respectiv furnizarii acestor servicii. 
VIII.2. Operatorul poate prelucra datele de localizare (aria geografi ca unde s-a efectuat trafi cul), altele decat cele de trafi c in masura si 
pe durata necesara furnizarii unui serviciu cu valoare adaugata, putand fi  transmite catre un tert aceste date in scopul furnizarii serviciului 
cu valoare adaugata.
VIII.3. Operatorul poate procesa, in scop de administrare, urmatoarele informatii: datele Clientului, parola WiFi, adresa IP, identifi catorul 
adaptorului de retea, stocate in echipamente terminale. 
VIII.4.Operatorul poate inregistra si stoca convorbirile telefonice cu Clientul. 
IX. Diverse. 
IX.1. Clientul declara urmatoarele: (i) acordul privind datele cu caracter personal minime, strict necesare pentru executarea contractului 
initial/contractelor initiale de furnizare servicii (respectiv, nume, prenume, adresa, cod numeric personal, numar de telefon si/sau email) 
ramane valabil exprimat, contractul initial/contractele initiale de furnizare servicii urmand a produce efecte in continuare; (ii) a citit si a 
negociat inainte de semnare prezenta Declaratie, pe care a inteles-o integral, a acceptat in totalitate si expres fi ecare clauza din continutul 
acesteia, fi ind de acord expres si neechivoc inclusiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Declaratii;(iii) pentru 
prevenirea unei posibile fraude, este de acord cu retinerea si prelucrarea de Operator a copiilor actului de identitate si a celui care atesta 
dreptul asupra locului de furnizare a produselor si serviciilor Operatorului; (iv) intelege ca poate solicita Operatorului oricand sistarea 
prelucrarii datelor cu caracter personal prin cerere scrisa, datata si semnata, adresata Operatorului la adresa din prezenta Declaratie, 
acest fapt, cat si exercitarea dreptului de opozitie putand conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor si produselor de Operator, cu 
efectul incetarii contractelor aferente pe baza unei notifi cari scrise trimise Clientului si cu exonerarea Operatorului de orice raspundere 
si de plata de compensatii, despagubiri in acest sens; (v) semnatura sa aplicata pe aceasta Declaratie atesta inclusiv faptul primirii unui 
exemplar original al acesteia. 
IX.2. Prezenta Declaratie face parte integranta din contractul initial/contractele intiale de furnziare servicii si a fost semnata azi 

, la sediul Operatorului, in doua exemplare originale, dintre care un exemplar pentru Operator si un exemplar 
pentru  Client sau in mediul online.

SUNT DE ACORD : DA          NU 

Nume, prenume (se vor completa in clar de Client) 
Semnatura Clientului

________________________________________________    
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