
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureşti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
offi  ce@rcs-rds.ro
www.digiromania.ro

T
F
E
W

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. 

Anexa 4b
DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN EXECUTAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE TELEFONIE MOBILA

DATE CU CARACTER 
PERSONAL

SCOPURILE 
PRELUCRARII

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU 
A STABILI PERIOADA DE 

STOCARE A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL

TEMEIUL JURIDIC AL 
PRELUCRARII

DESTINATARII SAU CATEGORIILE 
DE DESTINATARI AI PRELUCRARII 

DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL

TRANSFERURI DE DATE CU 
CARACTER PERSONAL IN 
AFARA UNIUNII EUROPENE 

SI SPATIULUI ECONOMIC 
EUROPEAN SAU CATRE 

OR ORGANIZATIE 
INTERNATIONALA

Durata apelurilor telefonice
Data (zi, luna, an) si ora 
(respectiv ora, minut, 
secunda) apelurilor 
telefonice si a sms-urilor
Tara si reteaua din care s-a 
efectuat apelul/sms-ul in 
cazul roaming-ului
Numarul de telefon apelat/
catre care s-a trimis sms-ul
Identifi catorul SIM-ului
Pozitionarea 
echipamentului terminal 
(telefonul mobil), care, prin 
coroborare cu alte date 
specifi ce, poate conduce la 
datele de geolocalizare
Adresa IP
Identifi catorul adaptorului 
de retea
Numarul de telefon de pe 
care s-a apelat/s-a trimis 
sms

Executarea 
Contractului sau 
Contractelor

3 ani plus o luna  (i) de la data 
furnizarii serviciilor si Clientul nu 
are obligatii neindeplinite fata de 
Operator; (ii) de la data la care 
Operatorul obtine un titlu executoriu 
(fara posibilitatea contestarii 
ulterioare a acestuia, sub orice 
forma), referitor la indeplinirea de 
catre Client a obligatiilor ramase 
neexecutate fata de Operator 
(ipoteza in care Clientul are obligatii 
neexecutate fata de Operator).

Executarea unui contract la care 
Clientul este parte (art. 6, alin.1, 
lit.b din Regulament)

Nu este cazul Nu este cazul

Furnizarea de 
informatii catre 
diverse institutii, 
autoritati publice, 
arhivare

Obligatie legala (art. 6, alin.1, lit.c 
din Regulament) Institutii si/sau autoritati publice Nu este cazul

Recuperare creante, 
echipamente, 
solutionarea altor 
aspecte judiciare 
derivate din Contract 
sau Contracte

Interesul legitim al Operatorului de 
a exercita si apara diferite cereri/
actiuni la instantele de judecata, 
autoritati, institutii publice si alte 
entitati, conform legii  (art. 6, 
alin.1, lit. f din Regulament)

Instante de judecata, organe de 
arbitraj, profesionisti in aria insolventei 
si falimentului, executori judecatoresti, 
societati de recuperare creante/debite, 
avocati, traducatori, experti, mediatori, 
institutii de credit, institutii publice, 
auditori

Nu este cazul

Realizarea de 
statistici, analize 
interne, dezvoltare 
produse si servicii

Interesul legitim al Operatorului 
de a evalua activitatea curenta in  
vederea imbunatatirii si dezvoltarii 
acesteia, inclusiv furnizarea de 
oferte personalizate (art. 6, alin.1, 
lit. f din Regulament)

Nu este cazul Nu este cazul

Revizia, asigurarea 
mentenantei 
echipamentelor, 
retelelor etc.  si alte 
operatiuni similare

Executarea unui contract la care 
Clientul este parte (art. 6, alin.1, 
lit.b din Regulament)

Tertii care furnizeaza servicii de 
revizie, mentenanta si alte operatiuni 
similare

Nu este cazul


