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Stimate domn,
Solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 44853 din 12.11.2018.
Având în vedere conținutul acesteia, precizăm următoarele:
În conformitate cu art. 27 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 13 din Legea nr.
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe data de 03.04.2018 s-a
efectuat o investigaţie la S.C RDS & RCS S.A., în vederea verificării modului de
respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a măsurilor de
securitate, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Ca urmare a celor constatate în cursul investigaţiei din oficiu, operatorul S.C RDS
& RCS S.A. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 7000 lei, pentru săvârşirea
faptei prevăzute de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. c) și
art. 8 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 2 și art. 6 din Decizia Președintelui
ANSPDCP nr. 132/2011, întrucât RCS&RDS SA, prin colectarea și stocarea copiilor de pe
actele de identitate, solicitate prin contractele de servicii de comunicații electronice,
prelucrează în mod excesiv date cu caracter personal ce intră sub incidența art. 8 din
Legea nr. 677/2001, fără a avea consimțământul expres al persoanelor vizate, prevederi
legale exprese sau avizul ANSPDCP.
Operatorul a contestat sancțiunea primită, fiind constituit pe rolul instanței dosarul
indicat de dvs.
De asemenea, precizăm că pentru încălcarea acelorași dispoziții ale Legii nr.
677/2001 și Deciziei Președintelui ANSPDCP nr. 132/2011, respectiv săvârșirea acelorași
fapte, anterior datei de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția
Datelor (25 mai 2018), au fost sancționați operatorii Orange România SA cu amendă în
cuantum de 10.000 de lei, Vodafone România SA, cu amendă în cuantum de 20.000
de lei, Telekom Romania Mobile Communications SA, cu amendă în cuantum de
10.000 de lei și Telekom Romania Communications SA cu amendă în cuantum de
7.000 lei. Acești din urmă trei operatori nu au contestat sancțiunile primite.
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