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Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe 

platforma Zoom 

 

1. Cine suntem 

Suntem Vodafone Romania S.A.. numărul J40/9852/1996, CUI RO 8971726 cu sediul nostru social la: Globalworth 

Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8, sector 2, 020276 București, România si prelucrăm datele 

dumneavoastră în calitate de Operator de date. 

2. Datele pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. 
În funcție de optiunea dumneavoastă (de a vă înscrie la newsletter, de a posta un comentariu în secțiunea de 

comentarii, de a transmite găndurile tale echipei și de a fi contactat de noi cu privire la obținerea unui răspuns din 

partea echipei Zoom) vom prelucra următoarele date cu caracter personal: 

 

 pentru  inscrierea la newslettere: nume/nickname și adresă de email. 

 pentru secțiunea de comentarii : nume/nickname și adresă de email. 

 pentru a putea transmite gandurile tale și pentru a fi contactat de catre echipa Zoom: nume, adresă de 

email și gandurile tale. 

  

3. Prelucrarea datelor dvs.  

Datele vor fi colectate și prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră. 

Vă informăm că aveți posibilitatea de a va retrage consimțământul în orice moment, însă retragerea acestui 

consimțământ nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior. 

4. Drepturile dumneavoastră: 
 

 Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele 

dvs. cu caracter personal,  informații privind specificul prelucrării, precum si o copie a datelor cu caracter 

personal pe care le deține Vodafone în legătură cu dvs.  

 Dreptul de rectificare: Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt 

corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs.trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că 

acestea pot fi incorecte. 

 Dreptul de opoziție privind utilizarea datelor dvs. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune 

prelucrării de către Vodafone a datelor dvs. cu caracter personal. 

 Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a ne solicita să vă furnizăm dvs. datele proprii pe care ni le-ați 

comunicat.  

 Dreptul de ștergere Vodafone se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest 

lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter 

personal pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră. 

 Dreptul de restricționare a prelucrării: În măsura în care considerați fie că datele dumneavoastră sunt 

prelucrate în mod ilegal și nu doriți stergerea acestor date, fie că nu sunt corecte, sau că nu există un motiv 

legitim pentru prelucrarea lor de către Operator puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. 

 

 

Pentu mai multe detalii despre cum prelucrăm datele dumneavoastră puteți consulta Politica Noastră de 

Confidențialitate disponibilă pe https://www.vodafone.ro/privacy . 

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul 

în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau 

trimiteți-ne un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru, www.vodafone.ro. sau să contactați 

Responsabilul nostru cu protecția Datelor prin email la un e-mail la rgdp@vodafone.com sau în scris la adresa 

Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8, sector 2, 020276 București, România, punând 

https://www.vodafone.ro/privacy
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corespondența dvs. în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, 

dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro. 

 

5. Transferul internaționale de date:  
Vodafone nu va transfera datele dvs. către alte companii din Grupul Vodafone sau către prestatori de servicii 

externi, din țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia.  

6. Decizii automate 
Vodafone România nu va lua decizii automate pe baza datelor furnizate de dumneavostră. 

7. Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal 
 Informațiile pe care le colectăm și prelucrăm în legătură cu transmiterea de newsletters vor fi stocate 

până la momentul dezabonării dumneavoastră. 

 Informațiile pe care le colectăm și prelucrăm în legătură cu secțiunea de comentarii vor fi stocate până 

la momentul dezabonării dumneavoastră. 

 Informațiile pe care le colectăm și prelucrăm pe care ni le furnizați prin intermediul secțiunii “Contact”: 

vor fi stocate timp de 1 lună. 

 

8. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal? 

În scopul transmiterii de newslettere vom dezvălui datele dumneavoastră unui furnizor terț organizației 

noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://www.dataprotection.ro/

