Anexa nr.2
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română (IPA-SR) și Orange Romania S.A1 prelucrează datele cu
caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă asigură că puteți continua să aveți încredere în
noi în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.
Acesta este o sinteză a activității de prelucrare a datelor dvs. personale în cadrul IPA –SR si Orange Romania. Vă
rugăm ca pentru orice detalii suplimentare să citiți integral Politica de confidențialitate la www.iparomania.ro și
www. Orange.ro
OBȚINEREA DATELOR PERSONALE
Orange Romania prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (inclusiv datele persoanei de contact) în
temeiul acordului incheiat cu Asociatia (Partenerul). Ulterior, Orange colectează date cu caracter personal și de la
Utilizatori (date de contact, date cu privire la achizitii sau tranzacții, date de trafic sau utilizare a serviciilor etc.).
CA REGULĂ, COMUNICAREA UTILIZATORILOR CU ORANGE ROMÂNIA VA FI INTERMEDIATĂ
DE PERSOANA DE CONTACT
Utilizatorul este răspunzător ca datele furnizate să fie pe întreaga perioadă contractuală corecte, complete și actuale.
În anumite situații, datele personale sunt colectate automat de către IPA – SR si Orange Romania (de ex. în cazul
interacțiunilor online).
În scop legitim, datele personale ale Utilizatorului sunt colectate de IPA – SR si Orange și din surse externe (de
exemplu, Preventel, platforme centralizate, rețelele sociale, alți revânzători).
TEMEIURILE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE
IPA – SR si Orange Romania vor colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (dacă există acordul
Utilizatorului, dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă există o obligație legală).
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii
Contractului.
REGISTRUL ABONATILOR
Cu acordul Utilizatorului, IPA – SR si Orange Romania vor putea introduce datele Utilizatorului în Registrul
Abonaților.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ ADECVATE.
IPA – SR si Orange Romania au aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale
ale Utilizatorului și au implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar
pentru îndeplinirea scopului declarat.
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Utilizatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor iar IPA – SR si Orange Romania asigură un
mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a
datelor personale sau de depunere a unei reclamații).
Utilizatorul poate transmite solicitări legate de orice aspecte ce privesc confidențialitatea la adresa dedicată
(dpo@iparomania.ro).
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Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română., cu sediul in București, Șos. Olteniței nr. 158 – 160, sector 4
Orange Romania S.A. cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu nr.47-53, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105,
capital social subscris și vărsat 93.596.732,50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank
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Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii
Contractului.
Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atenție (numai cu măsuri de siguranță specifice).
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE TERȚI ÎN ALTE SCOPURI
În cazul în care Utilizatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește
utilizarea datelor sale personale, IPA – SR si Orange Romania vor putea comunica aceste date altor persoane.
Vreau să primesc oferte Orange adaptate nevoilor mele
Sunt de acord ca IPA – SR si Orange să mă contacteze și să utilizeze date personale furnizate precum și cele referitoare la zona
de utilizare pentru a-mi oferi cele mai bune oferte și servicii personalizate în funcție de nevoile mele.
 DA  NU  MĂ MAI GÂNDESC
Vreau să particip la studii de piață despre produsele și serviciile Orange
Sunt de acord ca IPA – SR si Orange Romania să mă contacteze și să utilizeze datele personale furnizate pentru a realiza studii
de piață în care îmi exprim punctul de vedere despre lansarea și/sau îmbunătățirea serviciilor și produselor Orange.
 DA  NU  MĂ MAI GÂNDESC
Vreau să beneficiez de noi produse și servicii oferite de către partenerii și colaboratorii Orange
Sunt de acord ca IPA – SR si Orange Romania să utilizeze sau să pună la dispoziția partenerilor și colaboratorilor săi datelele
personale furnizate și de localizare pentru a-mi oferi cele mai bune produse și servicii inovative, adaptate nevoilor mele,
construite împreună cu aceștia sau proprii partenerilor.
 DA  NU  MĂ MAI GÂNDESC
Imi dau acordul expres pentru reținerea de copii ale actelor ce conțin date cu caracter personal având funcție de identificare în
vederea perfectării și procesării contractului cu IPA-SR.
 DA  NU
 DA vreau ca datele menționate în Politica de confidențialitate să fie incluse în Serviciile de informații privind abonații și
registrele abonaților.

Numele si semnatura
……….……………………….
……………………………….
Data……./ ……/……………
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