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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română (IPA-SR) și Telekom Romania Mobile Communications
S.A („Telekom Romania Mobile” - Telekom) prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur
și transparent și vă asigură că puteți continua să aveți încredere în noi în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.
Acesta este o sinteză a activității de prelucrare a datelor dvs. personale în cadrul IPA-SR și Telekom. Vă rugăm ca
pentru orice detalii suplimentare să citiți integral Politica de confidențialitate la www.iparomania.ro și
www.telekom.ro.
OBȚINEREA DATELOR PERSONALE
Telekom prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (inclusiv datele persoanei de contact) în temeiul
acordului incheiat cu Asociatia (Partenerul). Ulterior, Telekom colectează date cu caracter personal și de la Utilizatori
(date de contact, date cu privire la achizitii sau tranzacții, date de trafic sau utilizare a serviciilor etc.) , pentru a oferi
servicii si oferte personalizate, adaptate preferințelor sale, astfel încât să beneficieze de cea mai buna experiență IPASR și Telekom.
CA REGULĂ, COMUNICAREA UTILIZATORILOR CU TELEKOM VA FI INTERMEDIATĂ DE
PERSOANA DE CONTACT
În anumite situații, datele personale sunt colectate automat de către IPA-SR și Telekom (de ex. în cazul interacțiunilor
online).
În scop legitim, datele personale ale Utilizatorului sunt colectate de IPA-SR și Telekom și din surse externe (de
exemplu, Preventel, platforme centralizate, rețelele sociale, alți revânzători).
TEMEIURILE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE
IPA-SR și Telekom vor colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (dacă există acordul Utilizatorului,
dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă există o obligație legală).
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii
Contractului.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ ADECVATE
IPA-SR și Telekom au aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale
Utilizatorului și au implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru
îndeplinirea scopului declarat.
DREPTURILE CLIENTULUI IN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Utilizatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor iar IPA-SR și Telekom asigură un mediu care
facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale
sau de depunere a unei reclamații).
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Utilizatorul poate transmite solicitări legate de orice aspecte legate de confidențialitate pe adresa dedicată
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE PARTENERI TELEKOM

-

Contactarea pentru marketing şi transmiterea de oferte comerciale prin: SMS/MMS/Notificare USSD, email,
poștă, apelare telefonică

-

Datele tale de contact si de utilizare a serviciilor vor putea fi prelucrate pentru marketing şi
transmiterea de oferte comerciale, prin crearea de profiluri de utilizator. Acestea ne vor ajuta
să analizăm si să anticipăm preferinţele personale si comportamentele cu privire la serviciile
utilizate, astfel încât să beneficiati de cea mai buna experienta Telekom
Datele de Trafic, de Localizare si de navigare pe Internet rezultate din utilizarea serviciilor vor
putea fi prelucrate pentru marketing şi transmiterea de oferte comerciale, prin crearea de
profiluri de utilizator. Acestea ne vor ajuta să analizăm si să anticipăm preferinţele personale si
comportamentele cu privire la serviciile utilizate, astfel încât să beneficiati de cea mai buna
experienta Telekom.
Date de Trafic, Localizare
Date de internet

-

-

Consimțământ utilizator: DA

NU

(dpo@iparomania.ro).
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii
Contractului.
Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atenție (numai cu măsuri de siguranță specifice).

Data: _____________________
(zz-ll-aaaa)

Numele si prenumele utilizatorului __________________________________

Semnatura __________________________________
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