
A1 TELECOM NETWORK ISP SRL 

               REGISTRUL PUBLIC AL ABONATILOR 

Potrivit deciziei 1074/2004 a ANCOM, și în conformitate cu legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și 
completările ulterioare, vă informăm că aveți dreptul de a decide dacă doriți să fiți incluși în acest registru 
şi alte registre publice autorizate similare. 

Pentru toti abonaţii se va folosi sistemul „opt-in”, în care abonatul decide explicit numerele telefonice pe 
care le doreşte înscrise în acest registru public, atât iniţial prin contractul semnat, cât şi prin notificarea 
ulterioară a A1 TELECOM NETWORK ISP. De asemenea abonatul va indica in mod expres ce date vor fi 
incluse in acest registru public si daca abonatul doreste ca datele sa fie transmise si altor furnizori 
autorizati de registre publice ale abonatilor.  

De asemenea, vă informăm că aveți oricând dreptul de a verifica, rectifica sau elimina datele dvs. incluse 
într-un registru al abonaților prin contactarea A1 TELECOM NETWORK ISP SRL 
 
Dacă vă exprimaţi acceptul privind includerea in registrul public al abonatilor, fara a indica in mod express 
ce date doriti sa fie incluse in registru, prin obligativitatea ce-i survine conform prevederilor art. 16 alin. 5 
din decizia ANCOM 1074/2004 A1 TELECOM NETWORK ISP SRL va pune la dispozitia furnizorilor de 
servicii universale pentru administrarea registrelor publice ale abonaților următoarele date personale: 

 numele și prenumele abonatului persoană fizică / denumirea abonatului persoană juridică; 

 domiciliul / sediul abonatului, care va cuprinde: strada, numărul străzii, localitatea, comuna / 
orașul, județul; 

 codul unic de înregistrare al abonatului persoană juridică 

Pentru a vă exprima refuzul înscrierii în orice registru public al abonaților, sau pentru a rectifica, elimina 
sau adăuga datele vă rugăm a ne contacta  astfel: 

 prin telefon la numărul 0315.301.515 

 prin fax la numărul 0315.301.516 

 prin email la serviciulclienti@a1telecom.ro   

Prin prezenta   …………………………………………… prin reprezentant ………………………….. 
va comunicam optiunea noastra privind aceptul sau refuzul inscrierii in orice registru public al abonatilor : 
 

☐ NU doresc inscrierea in registrul public al abonatilor          

☐ DA, doresc inscrierea in registrul public al abonatilor 

Note: 

 După adăugarea, rectificarea sau eliminarea unor numere de telefon sau date în/din registrul 
public al abonaţilor, actualizarea datelor poate dura până la 30 de zile; 

Citiţi şi: 

    - Decizia ANCOM 1074/2004 (actualizată), în speţă Secţiunea a 3-a, articolele 161 - 167; 

    - Precizări şi recomandări ale ANSPDCP şi ale ANCOM ; 

 

Semnatura ……………………………………………. 

Nume si Prenume ……………………………………. 

Functia  ………………………………………………… 

Data    …………………………………………………. 


