
  

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU A PRIMI COMUNICĂRI COMERCIALE 

1. DATELE CLIENTULUI 

_________________________________________ completez prezentul formular în calitate de reprezentant legal sau împuternicit al 

reprezentantului legal al ____________________________________, cu sediul social în localitatea ___________________________, 

str. ____________________________________ nr. _____, bl. _______, sc. ___, ap. ___, cod poștal _______________, sector sau județ 

____________________, număr de ordine în Registrul Comerțului J ___/ ___________ / _________, CUI sau CIF __________________, 

(„Client”), având următoarele date de contact:  

 telefon fix: _________________________  

 telefon mobil: _______________________ 

 e-mail: ____________________________ 

2. CONDIȚIILE DE PRELUCRARE 

Fiind informat de condițiile de prelucrare a datelor mele cu caracter personal sau ale celorlalte persoane fizice ce intră în relație cu Telekom Romania 

Mobile Communications S.A.1 în numele Clientului, așa cum sunt acestea descrise în INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL pe care am primit-o de la Telekom Romania Mobile Communications S.A., prin prezentul formular ne exprimăm 

opțiunea cu privire la comunicările comerciale transmise de Telekom Romania Mobile Communications S.A. și de partenerii săi către Client.  

Astfel, înțeleg că această opțiune este exprimată în numele Clientului, persoană juridică si/sau profesionist, și comunicările comerciale îl vor viza pe 

acesta și nu pe mine în mod special, fiindu-mi pe deplin înțeles că transmiterea comunicărilor comerciale se poate realiza (i) către toate datele de 

contact relevante ale Clientului ce sunt furnizate de către reprezentanții Clientului sau ce sunt actualizate din când în când de Telekom Romania 

Mobile Communications S.A. pe baza informațiilor disponibile public și (ii) către datele de contact ce sunt generate de serviciile contractate de la 

Telekom Romania Mobile Communications S.A., precum numerele de telefon asociate unui cont sau adresele de e-mail.  

Înțeleg că înainte să furnizez datele de contact ale altui reprezentant sau angajat al Clientului, trebuie să îi aduc la cunoștință în prealabil conținutul 

acestui formular și să mă asigur că acesta înțelege scopurile în care îi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și că este de acord cu aceste 

operațiuni de prelucrare. 

Am luat la cunoștință că opțiunile exprimate mai jos pot fi modificate oricând (i) prin intermediul contului MyAccount, (ii) telefonic, prin apelare la 

numărul 1933 (apel gratuit din rețelele Telekom Romania Mobile Communications S.A., pentru apeluri din alte rețele se aplică tarifele 

corespunzătoare ofertei de care beneficiază apelantul), (iii) prin contactarea reprezentantului de vânzari dacă Clientul are alocat unul, (iv) printr-un 

e-mail la clientiB2B@telekom.ro , (v) prin completarea formularului disponibil pe https://www.mobile.telekom.ro/formular-protectia-datelor-b2b/ sau 

(vi) în magazinele desemnate ale Telekom Romania Mobile Communications S.A. (lista actualizată a magazinelor desemnate Telekom Romania 

Mobile Communications S.A. poate fi găsită la https://www.mobile.telekom.ro/magazine/). 

3. OPȚIUNILE EXPRIMATE  

Având în vedere cele prezentate în cadrul Secțiunii nr. 2, ne exprimăm următoarele opțiuni: 

☐ Da Doresc să primesc comunicări comerciale prin intermediul serviciilor de comunicații electronice ce pot 

conține oferte cu privire la produsele și serviciile oferite de Telekom Romania Mobile Communications 

S.A., mesaje cu privire la participarea la evenimente și activități organizate de Telekom Romania Mobile 

Communications S.A. sau informări menite să promoveze imaginea Telekom Romania Mobile 

Communications S.A. 

☐ Nu  

☐ Întreabă-mă mai 

târziu2 

 

☐ Da Doresc să primesc comunicări comerciale ce conțin oferte cu privire la produsele și serviciile 

comercializate de către partenerii Telekom Romania Mobile Communications S.A. din (i) industria 

financiar-bancară și financiară non-bancară (asigurări, pensii private, etc.); (ii) industria retail și a 

bunurilor de larg consum (inclusiv utilități); (iii) industria auto; (iv) industria aviației; (v) industria energiei 

(electricitate și gaz); (vi) industria turismului și a ospitalității: hoteluri, restaurante, cafenele (HORECA). 

☐ Nu  

☐ Întreabă-mă mai 
târziu2 

 

Data:_____________         Numele: __________________________ 

                                                                            Semnătura3: ________________________ 

                                                             
1 Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 și 2, Sector 6, România, cod poștal 060044, nr. de ordine în Registrul 

Comerțului J40/433/1999, CUI 11952970.  

2 Telekom Romania Mobile Communications S.A va putea să vă contacteze după minimum 3 luni pentru a rediscuta opțiunile exprimate mai sus. 

3 Semnătura olografă este necesară  numai pentru completarea în format fizic. În format digital se poate aplica o semnătură electronică. Pentru celelalte cazuri prezentul formular poate fi dovedit prin alte 

metode, precum soluții digitale de semnare (de exemplu prin semnarea pe tableta) sau apelurile înregistrate. 
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