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DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE TELECOMUNICAȚII CFR LE POATE 
PRELUCRATE ÎN CAZUL CONRACTULUI 

 
 
 

 
TIPURI  DE DATE  
CU CARACTER 
PERSONAL 

 
 

 
SCOPURILE 

PRELUCRARII 

 
 

CRITERIILE CARE SUNT  UTILIZATE 
PENTRU A STABILI PERIOADA DE 

STOCARE A DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
 

 
TEMEIUL JURIDIC AL 

PRELUCRĂRII 

 

 
DESTINATARII SAU CATEGORIILE 
DE DESTINATARI AI PRELUCRĂRII 

RESPECTIVELOR DATE CU 
CARACTER PERSONAL 

TRANSFERURI DE 
DATE CU CARACTER 

PERSONAL IN 
AFARA UNIUNII 
EUROPENE SAU 

A SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 

 
 
 
 
 
 
 

Nume și prenume, funcție, 
semnătură, număr de telefon, 
adresă de e-mail si orice alte 
date de identificare devenite 
disponibile Prestatorului pe 
durata Contractului  

Executarea unui 
Contract 

Pe durata Contractului precum și o durată necesară 
pentru protejarea drepturilor Prestatorului respectiv 

legislatia aplicabilă și termenele de prescripție a 
drepturilor la acțiune. 

  Interesul  legitim al   
Prestatorului de a comunica  

cu reprezentantii Clientului, în 
conformitate cu art. 6, alin. 1, 

lit.f din Regulament. 

Nu este cazul Nu este cazul 

Recuperare creanțe, 
echipamente, 

solutionarea altor 
aspecte judiciare 

derivate din Contract 
și/sau audit 

Pe durata Contractului / Conventiei si o durată 
necesară  pentru protejarea drepturilor 

Prestatorului , respectiv legislatia aplicabilă și 
termenele de prescriptie a drepturilor la actiune 

Interesul  legitim al  
Prestatorului de a exercita si 
apăra  diferite cereri/actiuni la 
instantele de judecată si alte 

entitati, conform legii, în 
conformitate cu art. 6, alin. 1, 

lit. f din Regulament 

Instanțe de judecată, organe de arbitraj, 
profesioniști în aria insolvenței/ 

falimentului, executori judecatoresti, 
societati de recuperare creante/debite, 
avocati, traducatori, experti, mediatori, 

institutii de credit, institutii publice, 
institutii de presa, auditori 

Nu este cazul 

Furnizarea de 
informatii către 
diverse instituții, 

autorități publice și 
pentru păstrare 

Pe durata Contractului si o durată necesara pentru 
protejarea drepturilor Prestatorului, respectiv  

legislatia aplicabilă și termenele de prescripție a 
drepturilor la acțiune 

  Indeplinirea  unei  obligații 
legale a Prestatorului în 

conformitate cu art. 6, alin. 1, 
 lit.c din Regulament 

Institutii și/sau autorități publice Nu este cazul 

 


