NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
modificată şi completată, TelecomMSIS are obligaţia de a administra în condiţii
de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană.
Datele personale reprezintă orice informaţii prin care puteţi fi identificat. Tipurile
de date personale pe care TelecomMSIS le va colecta pot include detalii privind
numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de
fax, data nasterii, sau orice alte informaţii care pot fi necesare pentru furnizarea
serviciilor TelecomMSIS . Prezenta pagină de web poate conţine legături către
paginile de web ale altor companii si servicii ale unor terţi, care pot avea propriile
politici de confidenţialitate. TelecomMSIS nu este responsabilă pentru practicile
sau conţinutul privind confidenţialitatea ale nici unor astfel de pagini de web sau
servicii.
Colectarea datelor dumneavoastra personale se face in scopul furnizarii de
produse si servicii, dezvoltarea acestor servicii, comunicarea cu dvs. si marketing.
TelecomMSIS poate prelucra datele dumneavostra personale in scopurile descrise
mai sus. Va informam ca unul sau mai multe scopuri se pot aplica simultan.
TelecomMSIS nu va vinde, comercializa sau inchiria tertilor datele dvs personale.
TelecomMSIS nu va dezvalui datele dumneavoastra personale nici unei companii
in scop de marketing, fara acordul dumeavoastra prealabil.
TelecomMSIS va utiliza datele dumneavoastră personale numai atunci când
utilizarea acestora este relevantă pentru interacţiunea dintre dumneavoastră si
TelecomMSIS , pentru a vă furniza oricare dintre serviciile agreate, oferite de
TelecomMSIS , pentru facturare, administrarea reţelei, acolo unde acest lucru va fi
necesar pentru ca noi să respectăm prevederile obligatorii ale legilor aplicabile, să
ne protejăm drepturile si interesele legitime si în alte împrejurări, unde ne este
permis, să procedăm astfel fără a obţine acordul dumneavoastră prealabil, sau
când TelecomMSIS a obţinut acordul dumneavoastră. TelecomMSIS va utiliza
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datele dumneavoastra numai intr-o maniera corecta si legala, in conformitate cu
acordul dumneavoastra.
Prin utilizarea acestei pagini de web si/sau prin trimiterea datelor personale catre
TelecomMSIS va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra
personale conform legislatiei in vigoare. In cazul in care nu sunteti de acord cu
acesta politica de utilizare a datelor personale, va rugam sa nu utilizati aceasta
pagina de web si sa nu furnizati TelecomMSIS datele dumneavoastra personale.
TelecomMSIS va păstra informaţiile dumneavoastră numai atâta timp cât legea ne
solicită să procedăm astfel, sau atât cât este relevant pentru scopurile pentru care
au fost colectate informaţiile.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa
justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care
vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la TelecomMSIS , catre angajatii
care detin astfel de responsabilitati. Acesti angajati sunt “persoane responsabile
cu prelucrarea” datelor personale aflate sub controlul operatorului de date –
TelecomMSIS .
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei si autoritatilor
competente (A.N.P.D.C.P. si A.N.C.O.M.) in vederea rezolvarii reclamatiilor
dumneavoastra in cazul in care acestea nu au fost rezolvate in mod amiabil sau
orice abuz fata de datele dumneavoastra personale.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne
informaţi cât mai curând posibil.
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