CERERE PERSOANA VIZATA
FORMULAR EXERCITARE DREPTURI
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PREVAZUTE LA ART.12-22 DIN GDPR
Către: VODAFONE ROMANIA S.A.

Având în vedere drepturile garantate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentului (UE) 2016/679)
și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”):
NUME și PRENUME* ____________________________________; e-MAIL*__________; TELEFON* _____________;
ADRESA**: Oraș _______, Sector __, Str. _______________________, Nr. ___, Bl. ____, Sc.___, Et.___, Ap.___, Cod Poștal
_______, Jud. _______________, în calitate de persoană vizată1, doresc să îmi exercit, prin formularea prezentei cereri,
următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
(*câmpuri obligatorii; **câmpuri opționale, însă, dacă doriți răspuns pe suport hârtie trebuie să menționați adresa de corespondență).

 DREPTUL DE ACCESS, prin care vă solicit să-mi confirmați pentru datele mele, prelucrate de către Societatea dvs.,
următoarele (vă rugăm să selectați aspectele de mai jos care vă interesează):
 scopurile prelucrării
 datele care fac obiectul prelucrării
 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să le fie dezvăluite datele
 perioada de stocare
 existența dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor mele
 informații disponibile cu privire la sursa/originea datelor
 existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri
 existența unui transfer catre o țară terță sau o organizație internațională
 DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR INEXACTE, prin care vă solicit să rectificați datele inexacte și/sau incomplete
aflate în evidentele și sistemele dvs. informatice, după cum urmează:
 rectificarea datelor utilizate:
 e-mail ______________________________________
 nr. telefon mobil ___________________
 modificarea/corectarea adresei de livrare a facturii
 alte date _____________
 DREPTUL DE OPOZITIE A PRELUCRARII DATELOR, prin care doresc să mă opun prelucrării datelor mele:
 efectuate în baza intereselor legitime ale dvs. sau ale unui terț
 in vederea efectuării unor sondaje de catre:
 Vodafone
 partenerii Vodafone
 care au ca scop marketingul direct privind:
 serviciile si produsele Vodafone:
 pentru toate comunicarile de marketing
 prin unul sau mai multe canale/modalitati selectate:
 e-mail
 SMS, MMS
 telefon
 posta
 creare profilare basic
 creare profilare advanced:
 date de trafic si localizare
 date de internet
 serviciile si produsele ale partenerilor Vodafone:
 pentru toate comunicarile de marketing
1

Persoana vizată reprezintă persoana fizică care/despre care se solicită informații. În vederea identificării dvs. și pentru a ne asigura
că informațiile solicitate nu sunt divulgate unei persoane neautorizate, vă rugăm să vă supuneti procedurile de identificare ale dvs.
C2 Generalce vor fi aplicate de catre personalul Vodafone.

 prin canalele/modalitatile selectate:
 e-mail
 SMS, MMS
 telefon
 posta
 creare profilare basic
 creare profilare advanced:
 date de trafic si localizare
 date de internet
 DREPTUL DE STERGERE A DATELOR, prin care vă solicit ștergerea:
 următoarelor date: ______________________________________
 PORTABILITATEA DATELOR, prin care vă solicit:
 primirea următoarelor informatii in format electronic ___________________________________________
 transmiterea următoarelor date către un alt operator ___________________________________________
 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR, prin care doresc să restricționez sau să blochez modul în
care se utilizează datele mele, până la soluționarea cerințelor mele privind modul în care datele se prelucrează. Vă rugăm
să indicați motivele pentru care solicitați această restricționare în secțiunea Alte Detalii privind cererea dvs. de mai jos.
 DREPTUL IN LEGATURA CU PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI, prin doresc să
obtin interventie umană in cazul prelucrării datelor mele: ______________________________________________
ALTE DETALII PRIVIND CEREREA DVS.

(vă rugăm să indicați orice detalii considerați a fi necesare pentru soluționarea cererilor dvs.)

 MODALITATE PRIMIRE RASPUNS:  e-mail sau  suport hârtie, la adresa indicată mai sus (care obligatorie în cazul
acestui tip de răspuns).
SEMNATURA ______________________

DATA ______________________

După completare, vă rugăm să transmiteți acest formular la adresa de e-mail: persoane.fizice_ro@vodafone.com sau

persoane.juridice_ro@vodafone.com.
Termenul de răspuns la solicitările dvs. ce au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1 (una) lună de la
primirea cererii. VODAFONE ROMANIA S.A. are dreptul de a prelungi acest termen cu 2 (două) luni atunci când este necesar,
ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, însă vă vom informa asupra acestei întârzieri, prezentând totodată și
motivele întârzierii. În măsura în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului
repetitiv, ne rezervăm dreptul: 1) de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru
furnizarea/comunicarea informațiilor sau pentru implementarea măsurilor solicitate, sau 2) de a refuza să dăm curs cererii.
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