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Către Orange România S.A. 
Cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, București 

 Cont: RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank 

 
Solicitare de restituire a soldului în urma cererii de portabilitate 

 
Se va completa de către persoane fizice: 

 
             Subsemnatul/a ……........................................................., 

CNP........................................................................, serie și nr CI ................................................, număr de 
telefon de contact...................................,  
adresă CI.............................................................................................................................................................,  
adresă de e-mail ...................................................................., număr de telefon pentru care se dorește 
returnarea creditului plătit din cont la momentul portării în altă rețea................................................................, 
număr de telefon de contact alternativ...................................... 

Număr de telefon portat................................................................................................................... 
Seria completă de pe cartela numărului portat*............................................................................... 

solicit: 
 

 Returul soldului din contul meu PrePay Orange la momentul portării în altă rețea de telefonie, în 
valoare de  …..…...... EUR, în cont bancar* ………………………………………............................................ , 
titular cont bancar (identic cu subsemnatul/a)...........................…………………….…………………..….., 
deschis la sucursala ………………………........................ 
 

 
Soldul este exprimat în EURO și va fi convertit în LEI la cursul BNR de la data procesării cererii. 
 
* Pentru procesarea solicitării este necesar a se prezenta fizic cartela cu serie vizibilă și a se atașa prezentei 
cereri o copie/fotografie cu seria cartelei. 
 

Conform Regulamentului European 2016/679, am dreptul să accesez datele mele personale, să le modific, să le 

restricționez sau sa ma opun prelucrării acestora, să solicit ștergerea acestora, să primesc datele personale furnizate sau 

să le transmit unei alte societăţi (dreptul de portare) și să retrag acordul dat pentru prelucrare. De asemenea, am fost 

informat că am dreptul să depun o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către ORANGE ROMÂNIA SA, 

în atenţia Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale, la adresa Bd. Lascar Catargiu, nr.47-53, Sector 

1, Bucureşti sau pe adresa de email dpo@orange.ro.   

 
Îmi asum întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor declarate în prezentul formular şi inteleg că declararea 
incorecta poate atrage după sine imposibilitatea transferului sumelor returnate în contul bancar declarat. 
Orange România nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori de transfer/retur al soldului, precum şi pentru 
prejudiciile cauzate terţilor ce ar putea fi generate de completarea eronată a datelor de identificare din prezenta cerere. 
 
Am citit şi îmi dau acordul expres pentru reţinerea de copii ale actelor ce conţin date cu caracter personal cu funcţie de 
identificare.  

 □ DA        □ NU 

 
Data:          Nume și semnătură titular: 
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