
 

 

Furnizorul serviciilor - Î.M. ”MOLDCELL” S.A., persoană juridică înregistrată în Registrul de 

stat al persoanelor juridice a Republicii Moldova, IDNO 1002600046027, furnizor de rețele şi 

comunicații electronice (în continuare Moldcell sau Companie); 
Utilizator - persoană fizică, posesorul numărului de telefon conectat la planul tarifar ”e-
Abonament Promo” și care a activat oferta promoțională prin înregistrarea datelor personale în 
aplicația ”MyMoldcell”; 
 

 

1. Activarea ofertei promoționale în cadrul planului tarifar ”e-Abonament Promo” semnifică 

acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Companiei dreptului de 

procesare a datelor personale, inclusiv, dar fără a se limita la: numărul de telefon al 

Utilizatorului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul prestării serviciilor și 

promovării directe a serviciilor oferite de Companie. 

 

2. Activarea ofertei promoționale prin înregistrarea datelor personale în aplicația mobilă 

”MyMoldcell”, presupune implicit informarea Utilizatorului cu toate regulile de acordare 

a serviciilor, anunțate în mod public de către Organizator. 

 

3. Prin activarea ofertei promoționale în cadrul planului tarifar ”e-Abonament Promo” și 

utilizării serviciilor oferite gratuit, Utilizatorul îşi exprimă în mod expres acordul de a primi 

de la compania Moldcell mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ și de 

promovare directă a serviciilor Moldcell; 

 

 

4. Informarea utilizatorilor 

4.1. Informația deplină cu privire la ”e-Abonament Promo” este disponibilă pe 

www.moldcell.md şi în toate Centrele de deservire Moldcell. 

4.2. Toți utilizatorii vor avea posibilitatea de a afla informații despre planul tarifar ”e-

Abonament Promo”, precum și să se opună recepționării comunicărilor de promovare 

directă, prin apel la numărul 444 (apel gratuit). 

 

 

 

5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

Aceste date sunt prelucrate de către Companie in următoarele scopuri:  

1. în vederea oferirii serviciilor de comunicații electronice și avantajelor la utilizarea acestora 

(bonus sau preț promoțional) solicitate de Dvs. prin înregistrarea numărului de telefon 

mobil și a datelor cu caracter personal în aplicația mobilă ”MyMoldcell” gestionată de 

Companie. 

2. evidența și/sau după caz facturarea serviciilor de comunicații electronice oferite. 

http://www.moldcell.md/


3. în vederea contracarării fraudelor și abuzurilor prin activarea repetată a avantajelor 

disponibile în cadrul campaniei promoționale a produsului Companiei ”e-Abonament 

Promo” 

4. în scopuri statistice și pentru  îmbunătățirea calităţii serviciilor oferite 

5. pentru scopuri de promovare directă, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, cum ar 

fi: 

e-mail, SMS, apel telefonic, notificări prin aplicația mobilă ”MyMoldcell”, pentru primirea 

comunicărilor comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor Companiei cît și 

pentru a primi oferte personalizate; 


