Catre: comunic.ro – Mobile Media Company S.R.L.
Email: redactia@comunic.ro
In atentia: Dlui. Ion Vaciu

Referitor la: articolul aparut pe site-ul comunic.ro cu titlul “Cine va cumpăra Vodafone sau pe cine va
prelua Vodafone în România pentru accelerarea afacerilor? Concedieri masive ale directorilor operaţionali
– motoarele de business ale companiei. Totalul concedierilor se poate ridica la 300, conform surselor din
piaţă” semnat de catre dl. Ion Vaciu, precum si referinta mentionata in paginile retelelor de socializare
LinkedIn (sau orice alta retea de socializare)

Subsemnatul Alexandru Baloi, Director Small Office, Home Office, in cadrul Vodafone Romania, in calitate
de persoana mentionata in articolul din referinta, va transmit prezenta

NOTIFICARE – SOMATIE

Prin care, in baza prevederilor art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului privind dreptul la
respectarea vietii private, ale art. 26 din Constitutia Romaniei privind viata intima, familiala si privata
coroborate cu prevederile art. 30 alin. 6 din Constitutie care protejeaza demnitatea si onoarea
persoanelor mai presus de exercitarea dreptului la exprimare/libertatea presei, dispozitiile art. 72 - 75 din
Codul Civil Roman privind dreptul la demnitate, la propria imagine, atingerea adusa vietii private si
limitele, prevederile Regulamentului General European privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si
considerand prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011,

va NOTIFIC prin prezenta incalcarea dreptului la propria imagine, dreptului la demnitate, onoare si
reputatiei a persoanei fiecaruia dintre noi, prin folosirea nejustificata si publicarea unor informatii
mincinoase si defaimatoare la adresa mea in articolul mentionat in referinta, respectiv a fotografiei,
numelui, functiei detinute, informatii confidentiale privind relatiile de munca si anuntul organizational
intern, fara a avea acordul meu sau al unei persoane care sa ma reprezinte. De asemenea, va fac cunoscut
faptul ca nu exista nicio justificare legala privind folosirea acestor date in niciun material de presa. Din
acest motiv,
va SOMEZ, prin aceasta adresa, sa stergeti imediat orice referire la persoana/functia mea (fotografie,
nume, functie, anunt, date) din orice material pe care l-ati publicat sau il veti publica, inclusiv va somez sa
retrageti imediat articolul sus mentionat, intrucat acesta aduce atingere demnitatii, imaginii si onoarei
mele, iar interventia dvs este total nejustificata si in afara legii.

In acest sens, va NOTIFIC cu privire la exercitarea dreptului prevazut de art. 17 din Regulamentul European
privind Protectia Datelor, respectiv va solicit stergerea imediata a datelor mele si a articolului defaimator,
datele fiind prelucrate in mod illegal si sa transmiteti neintarziat dovezi in acest sens.
De asemenea, va somez sa eliminati referintele la articol si la persoana mea inclusiv de pe orice retea de
socializare: Facebook, LinkedIn, Instagram etc (orice tag etc).
Totodata, va informez ca imi rezerv dreptul de a actiona pe cale juridica impotriva atat a publicatiei, cat si
a autorului articolului pentru incalcarea drepturilor mentionate, iar orice intarziere in aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei SOMATII imi da dreptul sa solicit plata de despagubiri pe care le
evaluez la suma de 5000 Euro pe ora de intarziere, dim momentul trimiterii si implicit receptionarii acestei
notificari pe email, prezenta reprezentand punere in intarziere potrivit Codului Civil.

Va informez, prin prezenta, ca in cazul in care nu veti da curs acestei solicitari cu celeritate si nu veti
transmite pe adresa de email specificata mai jos dovezile legate de eliminarea afirmatiilor defaimatoare
la adresa mea, imi rezerv si voi exercita dreptul de a formula plangere penala.

Cu stima,

Alexandru Baloi – Alexandru.baloi@vodafone.com

Alexandru Baloi
23 iunie 2022 ora 9.27

