
 

 
 
 

 
Data protection information 

 
Inform ații privind prote cția  datelor 

 
Următoare le inform a ți i privind protec ți a datelo r oferă o prezenta re genera lă a modulu i în care datele dvs. sunt colectate 

și procesate. 

 
Prin următoare le inform ați i, am dori să vă oferim o imagine  de ansam blu asupra modulu i în care proces ă m datele dvs. 

persona le și dreptu rile  pe care le aveți în temeiu l legii privind protec ți a  datelo r. Datele exacte care sunt preluc rate și 

modul în care acestea sunt utilizate va depinde în principal de serviciile solicitate și aprobate.  

 
1.  Cine răspunde de prelucrarea datelor și pe cine trebuie să contactez în legătură cu acest  lucru? 

 
Datele de contact: 

GRENKE RENTING S.R.L. 

Str. Dinu Vintila nr. 11, Cladirea EURO TOWER 

Etajul 15, sectorul 2, 021101 Bucuresti, telefon: +40 21 300 1987 

 
Puteți contacta of ițerul de protec ț i e a datelor al companie i noastre la adres a: 

GRENKE RENTING S.R.L. 

Of ițerul de protec ț i e a datelo r 

Str. Dinu Vintila nr. 11, Cladirea EURO TOWER 

Etajul 15, sectorul 2, 021101 Bucuresti 

Adresa e e-mail: dataprotection@grenke.ro 

 
2.  Ce surse și date  folosim? 

 
Proces ăm datele personale  pe care le primim de la clienții noștri prin interm ed iul relați ei de afaceri. De asemene a, în 

cazul în care ne sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, procesăm datele personale care ni se permite să le 

obținem  din surse accesibi le public u lui (de exemplu, liste de debito ri, registre funciare, registru l de societăți și asocia ț ii, 

presă, internet) sau care sunt trimise la noi de la partener ii noștri de vânzări sau de la alte părți terțe (de exem plu , o 

agenți e  de credit comercia l ) în baza unui motiv autoriz at. 

Datele personale relevante sunt următoarele: 

 Date persona le (num ele, adresa, data și locul nașter ii și naționa li tatea) 

 Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail) 

 Date de identif ic are (de exemplu informații l e din cartea de identitate ) 

 Date de autentif icare (de exemplu specimenul de semnătură) 

 Detalii comandă (de exemplu cont bancar, tip plată) 

 Datele colectate  pentru a ne îndeplin i obligați il e contractuale  (de exemplu datele de vânzari din tranzac ți il e 

de plată) 

 Inform ați i despre situația f inanc ia ră neces are  pentru a asigura îndepl ini rea obligați il o r contractuale  (de 

exemplu, informați i privind bonitatea f inanciara , datele de scoring / evaluare , originea activelor ) 

 Date despre publicitate și vânzări (inclusiv scoruri publicitare), date de documentare (de exemplu, procese 

verbale pentru consultarea publicului) 

mailto:dataprotection@grenke.ro


 

 
 

 

3.  De ce procesăm datele dvs. (scopul prelucrării) și pe ce bază legală? 

 
Prelucrăm  datele personale  în conformi tate cu preveder ile  Regulam entu lui European Genera l de Protec ți e a Datelo r 

(GDPR) și ale Legii nr. 677/2001pr iv ind protec ț i a persoanelo r în ceea ce privește proces area datelo r cu caracte r 

persona l și libera circulaț i e a acestor date. 

 
a.  Pentru îndeplin i rea obligați il o r contractu ale [articolu l 6, alineatul (1b) din GDPR] 

 

Datele sunt proces ate pentru a furniza clien țil o r noștri contracte de servicii sau pentru a lua măsur i la solicita rea  dvs. 

înainte de încheierea unui contract. Scopul procesării datelor va f i orientat în primul rând către produsul însuși (de 

exemplu, închi rie re sau vânzare în rate) și poate include evaluarea nevoilo r, consul tare a și executa rea tranzac ț ii l or . Pentru 

mai multe detali i cu privire la scopur ile pentru care sunt proces a te datele, consultaț i docum entele  contractua le relev ante, 

termeni i și condiți il e. 

 
b.  În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR) 

 

Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea efectivă a contractului, dar și pentru a 

proteja propri ile interes e legitim e și cele ale terților, în special 

 
Consulta rea și schimb ul de date cu agențiile de credit pent ru a determin a riscurile  de credit și de neplată 

 
Pentru a verif ica eventuale le riscuri de credit sau de neplată și pentru a ne apăra împotr iv a  oricăro r acte infrac ționa le, 

furnizăm agenți ei de credit Creditinfo Roman ia SRL Blvd. Dacia nr. 153–155, Dacia Business Center, Sectoru l 3, 

București, datele privind cererea si datele privind solicitantul. 

 
Baza legală pentru transferul acestor date este articolul 6 alineatul (1b) și articolul 6 alineatul (1f) al GDPR. Altă bază 

juridic ă pentru transmite rea informaț ii l o r către Creditin fo Romania SRL este articolul 6 (1a) al GDPR. Articolu l 6 (1f) al 

GDPR poate f i utilizat doar ca bază pentru transmiterea datelor numai dacă este necesar pentru protejarea intereselor 

noastre legitim e sau ale terților noștri și nu prevaleaz ă asupra interes e lo r sau dreptu ri lo r și libertăți l o r fundam enta le ale 

persoane i care are nevoie de protec ți a datelo r persona le. 

Agenț ii l e de credit vor proces a datele primite și, de asemene a, vor folosi acest lucru pentru a crea un prof il (puncta j ), 

pentru a oferi partener ilo r contractua li din Spați ul Econom ic European  și din Elveți a și, dacă este neces ar, altor țări terțe 

(cu condiți a să existe o decizie de adecv are a Comisiei Europene  pentru aceasta ) informa ți i pentru ca aceștia să poată 

evalua bonitatea clientilor lor. 

 
Pentru informați i detaliate așa cum sunt descris e în articolul 14 al GDPR în ceea ce privește  ac țiunile  întreprins e de  

agenți il e de credit, consultaț i informaț ii l e furnizate despre agenț i a de credit Creditinf o Romania SRL, urmări nd link-u l :  

http://w w w.creditinfo.ro/. 

 
Verificarea și optimizarea procedurilor de solicitare a nevoilor în scopul abordărilor de vânzare directă 

Public ita te sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus utilizării datelo r dvs. 

Form ularea de acțiuni in preten ții și apăra rea în litigii 

 
Garan tarea securi tă ții IT și prote jarea opera țiunilo r IT în comp ania noastră 

Prevenire a și clarifica rea actelor infrac țio nale 

http://www.creditinfo.ro/


 

 
 

 

Monito riza rea video pent ru men țin erea autori tă ții intern e și pent ru colecta rea de probe în timpul atacurilor și 

fraudei 

 
Măsu ri de siguran ță pentr u clădiri  (de exemplu, controlul accesului) 

Măsu ri de garan tare a autorită ții interne 

Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și serviciilor  

 
c.  Pe baza consim ț ăm ântulu i dvs. (artico lul 6 (1a) GDPR ) 

 

Dacă ne-ați dat consim ț ăm ân tul dvs. de a proces a date cu caracte r personal în anumite scopuri (de exemplu, 

redirec ț i onarea datelor în cadrul Grupu lui , evaluarea  datelo r privind tranzac ț ii l e de plată în scopur i de marke ting ), va f i 

legal să facem această prelucra re  pe baza consim ț ăm ân tulu i acordat de dumneav oastră . Consim ț ăm ân tul poate f i 

retras în orice moment. Aceasta se aplică și retrager ii declara ți il o r de consim ț ăm ânt primite înainte de 25 mai 2018, data 

la care GDPR intră în vigoare. Retragerea consim ț ăm ân tulu i nu afecteaz ă legalitatea datelo r preluc rate până la 

retragere. 

 
d.  Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public (articolul 6 (1 e)  GDPR) 

 

În plus, suntem obligaț i să îndepl inim  diferite cerințe legale (de exemplu, prevederi le Legii privind spălarea banilor, legile 

f iscale). Motivele proces ăr ii datelo r includ verif icarea bonită ți i, conf irmarea identităț ii și a vârstei, preven i rea f raudei și 

spălăr ii banilor , îndep lin ire a cerințe lo r de verif icare și notif icare stabilite de legislați a  f iscală și evaluare a și gestionarea 

riscurilor. 

 
4.  Cine va primi datele mele? 

 
Birourile  din cadrul compan ii lor noastre, care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndep lin i cerințe le 

contrac tuale și legale , vor primi acces la datele dvs. Furnizo ri i de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de 

asemen ea, să primeas c ă datele în aceste scopur i, dacă mențin conf idenți a lita tea. Aceste compani i se încadreaz ă în 

categor iile  de servicii de creditare - îm pru m ut, servicii IT, logistic ă, servicii de tipărire, telecom unic aț ii, recupera rea datoriilor, 

consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing. 

Ni se permite să transm item informați i despre dvs. dacă preveder ile  legale solicită acest lucru sau dacă ne-ați dat 

consim ț ă m ântu l dvs. pentru acest lucru. Benef icia ri i potenț i al i ai datelo r cu caracte r persona l în aceste condiți i includ (de 

exemplu): 

 Organe și instituții l e public e dacă există o obligaț i e statutară sau of icială de a face acest lucru. 

 Alți furnizori de servicii de credita re și f inancia re sau instituții similare cărora le trimitem date personale pentru 

a menți ne relația de afaceri cu dvs. (de exemplu, bănci coresponde nte, agenți i de credit, în func ție de contract). 

 Alte companii din cadrul grupului nostru care desfășoară un proces de control al riscului din cauza unei 

cerințe statuta re sau of iciale de a face acest lucru. 

 
Exem ple de alți destinata r i de date includ birouri pentru care v-ați dat consim ț ăm â ntu l în legătură cu transm ite rea 

datelor. 



 

 
 

 

5.  Datele sunt trimise unei țări terțe sau orică rei organiz ați i intern ațio n ale? 

 
Datele vor f i trimise către locații din state din afara Uniunii Europene ("țări terțe") dacă 

 sunt necesare pentru efectuarea comenzilor dvs. (de exemplu, comenzi de plată), 

 sunt obligatorii din punct de vedere legal (de exemplu, notif icarea este obligatorie în temeiul legilor f iscale) 

sau 

 ne-ați dat consim ț ăm ântu l dvs. pentru a face acest lucru. 

 
6.  Cum sunt procesate datele mele pe  site? 

 
Cu excep ț i a cazulu i în care este indicată o altă moda lita te, preluc răm datele dumneav oast ră pe website -ul nostru doar 

după cum urmeaz ă  în scopul proces ări i cererii pe care ați formula t-o (articolu l 6 (1b) GDPR ) sau datorită interes e lo r 

legitime pe care le avem (articolul 6 (1f) GDPR): 

 
a.  Datele de utilizare 

 

Ori de câte ori accesaț i o pagină sau un f ișier, datele generi c e sunt salvate autom at într-un f ișier jurnal prin această 

procedură. Datele sunt salvate numai în scopuri legate de sistem și în scopuri statistice sau ca un indicator al actelor 

infrac ționa le în anumite cazuri excepți o nale . 

Utilizăm aceste date pentru a îmbună tăți site-urile noastre și pentru a vă prezenta conținutu l care ref lectă interes e le dvs. 

pe diferite pagini de w eb și pe mai multe dispozitive f inale. Nu sunt combinate date de utilizare cu date persona liz ate 

ca parte a acestui proces. Dacă decideți să ne trimiteți datele dvs., aceste date vor avea un backup optim în timpul 

procesului de introducere de date. Același lucru este valabil și pentru datele salvate în sistemul nostru. Din motive de 

securitate, vă vom salva adresa IP. Acest lucru poate f i retras dacă există un interes legitim pentru acest lucru.  

Nu creăm un istoric al brows eru lu i. Datele nu sunt transmis e terților sau evaluate altfel decât dacă există o obliga ți e legală 

de a face acest lucru. 

Mai precis, următorul set de date este stocat la f iecare solicitare de procesare: 

 Dispozitivul f inal utilizat 

 Numele f ișierului accesat 

 Data și ora solicitării 

 Fusul orar 

 Cantitatea de date transmise 

 Notif icarea dacă cererea a avut succes 

 Descrierea tipului de brow ser w eb folosit 

 Sistemul de operare folosit 

 Pagina vizitată anterior 

 Provider-ul 

 Adresa IP a utilizatorului 

b. Contactați -ne / cereri 

Dacă ne contacta ți (de exem plu , utilizând formulare le de contact), vă vom salva datele în scopul proces ăr ii solicitări i 

dvs. și, de asem enea , în cazul în care este necesară o cores ponde n ț ă ulterioa ră. Toate datele sunt șterse după ce 

cererea a fost proces ată. Aceasta  nu include  date pentru care există o cerinț ă legală sau de altă natură pentru 

păstrarea datelor. 



 

 
 

 

c. Înregistrare 

 

Utilizăm doar datele furnizate în timpul înreg ist ră ri i, astfel încât să puteți utiliza site-ul nostru web. Colectăm 

următoarele date în timpul procesului de înregistrare: 

 Adresa de email, 

 Nume de utilizator, 

 Parola. 

 
d.  Buletin informativ 

 

Sub rezerv a consim ț ăm ântu lu i dvs. (artico lu l 6 alineatul (1a) din GDPR), vă vom informa cu privire la evoluții l e recente prin 

intermediul buletinului informativ. 

Pentru ca noi să vă trimitem buletinu l informativ, trebuie să introduc e ți numele și adres a dvs. de e-mail, având și 

opțiunea de a oferi alte informați i în mod voluntar . După ce ne-ați trimis adres a de e-mail, vă vom trimite un e-mail la 

respec tiv a  adres a de e-mail în care trebuie să accesaț i un link de conf irmare pentru a verif ica adres a de e-mail pe 

care ați introdus -o. 

Păstrăm datele dvs. doar în scopul trimiterii buletinului nostru informativ. De asemenea, stocăm adresa dvs. de IP și 

data înregistrării dvs. ca dovadă a înregistrării pentru buletinul informativ în caz de dubiu. 

Puteți să vă dezabona ți de la buletinu l informativ în orice moment dând clic pe linkul "Dezabona ți " din partea de jos a 

buletinului informativ. 

 
e.  Utilizarea cookie-urilor 

 

Pentru a face din vizitarea site-uri lo r noastre o exper ien ț ă atrăgătoare și pentru a face posibilă  utiliza rea anumito r 

func ții, folosim cookie -u ri pe diferite pagin i. Cookie-u r ile  sunt mici f isere de tip text care sunt stocate pe dispoz itiv u l dvs. 

f inal. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii brow serului, adică după ce închide ț i 

brows erul (cookie de sesiune). Alte cookie-u r i rămân în dispoz itiv ul f inal și ne permit nouă sau compan iilo r partenere 

să recunoaștem din nou brow serul la următoarea vizită (cookie persistente). 

Fișierele cookie nu permit accesarea altor f ișiere de pe computer sau descoperirea adresei dvs. de e-mail. 

Majoritatea brow serelor au setări care implică acceptarea automata a cookie-urilor. Dacă setările standard sunt 

salvate pentru cookie-urile din brow serul dvs., toate procesele vor rămâne neobservate pentru dvs. în fundal. Cu toate 

acestea, puteți schimba aceste setări. 

Puteți ajusta brows erul astfel încât să f iți informat când cookie -u ri le sunt conf igura te și puteți lua decizii individu ale cu 

privire la accepta rea acestora  sau să excludeți cookie -u ri le în anum ite cazuri. 

Dacă restric ți onaț i cookie -u ri le, unele caracte ristici individua le ale site-ulu i nostru pot f i restric ți ona te de asemenea . f. 

Analiza de gamă folosind Piw ik 

Avem un interes legitim (adică un interes în analiz a, optimiz area  și func ționarea ef icientă a site-ului nostru în sensul 

articolului 6 (1f) GDPR) în utilizarea programului Piw ik, un softw are open-source conceput pentru a evalua în mod 

statistic accesul utilizatorilor. 

Adresa IP este prescurtată înainte de a f i salvată. Piw ik utilizează module cookie salvate pe computerele utilizatorilor 

și permite analizarea utilizării acestui serviciu online de către utilizatori. Utilizatorii pot beneficia de profiluri 

pseudon im e  în timpul acestei operați u ni. Informaț ii l e generate de cookie despre utilizare a acestui serviciu online sunt 

stocate pe serverul nostru și nu sunt transm is e  terților. 

 
Puteți renunț a la această preluc ra re a datelo r după cum urmeaz ă: 



 

 
 

 
Option 1 (Haken gesetzt) 

 
Poti alege sa nu ai un cookie unic de w eb analytics corespunzator computerului tau, pentru a evita cumularea si 

analiza datelor colectate pe acest site. 

Pentru a face aceasta alegere, va rugam faceti click mai jos pentru a primi o cookie de dezabonare. 

 

 

Acum esti abonat deja Apasa aici pentru a te dezabona. 
 

Option 2 (kein Haken gesetzt) 
 

Dezabonare completa; vizitele tale pe acest site nu vor f i contorizate de tool-ul de Web Analytics. 
Aminteste-ti ca daca dai clear la cookie-uri, stergi cookie-ul de dezabonare sau daca schimbi calculatoarele sau 

brow serele w eb, tot vei f i nevoit sa te dezabonezi iarasi. 

 

 

Acum esti dezabonat. Apasa aici pentru a te abona. 
 

g. Videoclipuri integrate YouTube 

 

În conformitate cu interesele noastre legitime, încorporăm videoclipuri YouTube pe site-ul nostru; aceste videoclipuri 

sunt stocate pe w ww.youtube.com și pot f i vizualizate direct pe site-ul nostru. 

Dacă vizitați site-ul web, YouT ube este anunț at că ați deschis pagina relevantă  a site-ului nostru. În plus, sunt transmis e 

datele descris e în sec țiunea 6 a). Acest lucru se întâmp lă indiferent dacă aveți sau nu un cont YouT ube la care v-ați 

conectat. Dacă sunteți conectat la Google, datele dvs. vor f i atribuite  direct contului dvs. Dacă nu doriți ca datele să f ie 

asociate prof ilului dumneav os tră  de YouT ube, trebuie să vă deconectați înainte de a apăsa pe buton. YouT ube 

stocheaz ă  datele dvs. ca un prof il de utilizator și le utilizeaz ă în scopul marketingu lu i, cercetări i de piață și / sau 

personal iz ăr ii site-ului său web. În mod special , datele dvs. sunt evaluate în acest fel (chiar dacă nu sunteți conectat) 

pentru a oferi public itate persona li z ată și pentru a notif ica alți utilizato ri ai rețelei sociale cu privire la activitatea dvs. pe 

site-ul nostru. Aveți dreptul să contestaț i crearea acesto r prof iluri de utilizato ri; trebuie să contactaț i YouTube dacă doriți 

să exercita ți acest drept. 

Consu ltați politica de conf idenți a litate  pentru mai multe informaț ii despre gama și scopul colectări i și proces ări i datelo r de 

către YouTube. De asem enea, politic a de conf idenț i al itate conține mai multe informați i despre dreptu l dvs. de a revoca 

acordul și modul de conf igura re a brows erulu i dvs. pentru a vă proteja conf idenți a litate a: 

https://policies.google.com/privacy . 

De asem enea, Goog le proces eaz ă datele dvs. persona le în SUA și s-a supus Scutului de Conf idenți a lita te UE –SUA. 

 
7.  Cum sunt procesate datele în portalul de  parteneri? 

 
La https://pa rt ner. g renk eon l ine. c om , oferim parteneri lo r autoriz a ți accesu l la un cont de utilizator în portalu l nostru 

pentru partener i, unde dumneav ost ră, ca și partener, sau anga ja ți i selecta ți, pot să acces ez e următoare le caracteristici. 

 
a.  Înregistrare 

 

Colectăm următoarele date în timpul procesului de înregistrare: 

 Prenume 

 Nume de familie 

 Adresă e-mail 

 Parolă 

 
Alte date pot f i furnizate în mod voluntar. 

http://www.youtube.com/
https://partner.grenkeonline.com/


 

 
 

 

În calitate de partener, puteți oferi anga jați l o r selectaț i propriu l acces la contul dvs. din portalu l de parteneri . b. 

Caracteristici 

Oferim următoa rele func ții în portalul pentru partener i: 

 Crearea și stocarea ofertelor și cererilor de f inantare 

 Arhivarea ofertelor, cererilor și contractelor stocate 

 Administrarea conturilor de utilizator ale partenerului 

 Inițierea  semnar ii electronic e a contractelo r  

c. Procesarea datelor 

Folosim datele furnizate ca parte a înregistrării sau utilizării caracteristicilor în măsura în care este necesar pentru a 

furniza elementul relevant în portalul pentru parteneri, a executa un contract sau a pune în aplicare măsuri 

precontractuale la cererea persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera b) GDPR). 

În măsura în care este necesar, procesăm datele furnizate și după executarea efectivă a contractului pentru a proteja 

interes e le noastre legitim e sau ale terților, în special pentru a consulta și a schimba date cu agenț ii l e de credit și pentru a 

determina bonitatea și riscurile în cazul în care este acordata o f inantare. 

 
d.  Responsabilitate 

 

Dacă furnizați date persona le care urmeaz ă să f ie proces ate așa cum este descris în portalu l pentru parteneri, sunteți 

respons abi l de f iabilitatea colectări i și introduc er ii acesto ra în portal și de orice cerințe legate de protec ț i a datelo r. 

Suntem apoi respons ab il i pentru preluc ra rea datelo r în conformitate  cu legislați a  privind protec ț i a datelo r și pentru 

securitatea proces ăr ii datelo r descris e în sec țiunea 7 c). 

 
e.  Parole 

 

Un cont de utilizato r poate f i accesat numai cu o parolă. Dvs. sau angaja ți i dvs. sunteți respons ab il i pentru stabilirea  unei 

parole sigure și stocarea parolei astfel încât să nu poată f i accesată de terți. 

 
f. Dreptu ri le de revocare  a consim ț ăm â ntulu i – inchide rea contulu i 

 

Puteți șterge oricând datele furnizate în portalu l pentur parteneri și să închide ți contul de utilizato r prin setările 

administrative. 

 
În acest sens, puteți, de asemen ea, să vă opune ț i păstră ri i datelo r persona le furnizate ca parte a înregist ră rii și 

utilizării portalului. 

 
De asemenea, datele stocate vor f i șterse de îndată ce scopul pentru care au fost colectate a fost îndeplinit și nu 

există obligați i statutare de reținere pentru a preveni ștergerea. În cazul în care datele nu sunt șterse deoarec e sunt 

necesare pentru alte scopuri legale, prelucrarea lor va f i limitată. Aceasta înseamnă că datele vor f i blocate și nu vor f i 

prelucrate în alte scopuri. De exemplu, acest lucru se aplică datelor de utilizator care trebuie să f ie  stocate în 

conformitate cu dreptul f iscal sau comercial. 



 

 
 

 

8.  Cât timp sunt salvate datele  mele? 

 
Proces ăm și stocăm datele dvs. personale  atâta timp cât este neces ar pentru a ne îndepl ini obligați il e contractua le și 

legale. Rețineți că relația noastră de afaceri este o obligaț i e continuă care este înf iințată pentru o durată îndelungată. În 

cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplin i rea obligați il o r contractua le sau legale, acestea vor f i șterse 

periodic, cu excepți a cazului în care este neces ară o preluc rare  tempora ră ulterioară în următoare le scopur i: 

 Îndepl ini rea datorie i de a păstra datele în conformita te cu Legislați a comercia l ă și f iscală româneas c ă, 

inclusiv Legea nr. 656/2002 privind preven irea  și sanc ționa rea spălă rii banilo r, precum și măsuri le de 

preveni re și combatere a f inanțăr ii actelor de teroris m (Legea privind spălarea banilo r ) și Codul f iscal 

românesc.Aceste legi necesită păstrarea / documentarea datelor între doi și zece ani. 

 Păstra rea probelo r în conform itate cu termenele limită de prescripț i e aplicabi le. Aceste termene de 

prescrip ți e pot avea o durată de până la 10 de ani, deși în mod curent perioada este de trei ani. 

 
9.  Care sunt dreptu rile mele de protecție a datelo r? 

 
Fiecare persoană vizată are dreptul: 

 de acces în conformitate cu articolul 15 GDPR, 

 de rectif icare în conformitate cu articolul 16 din GDPR, 

 de ștergere în conformitate cu articolul 17 GDPR, 

 să stabileasc ă restric ți i de preluc ra re în conform itate  cu articolul 18 GDPR, 

 să se opună, în conformitate cu articolul 21 GDPR, 

 și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR. 

 
Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu 

suprav e gherea protec ț i e i datelo r (în temeiu l articolulu i 77 GDPR în legătură  cu articolu l 18 al Legii nr. 677/2001). 

 
Vă puteți retrage consim ț ăm ân tul privind prelucra rea  datelo r dvs. persona le de către noi în orice moment. Aceasta se 

aplică și retrager ii decla ra ți il o r de consim ț ăm ânt primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR intră în vigoare . Rețineț i 

că această retragere  se va aplica pentru viitor. Nu se va aplica niciune ia dintre datele proces a te înainte de retragere. 

 
10.  Sunt obligat să furnizez date? 

 
Trebu ie să ne furnizați datele personale necesare pentru ca noi să putem stabilim și să menți nem o relație de afaceri și 

să îndep lin im obligaț ii l e contractuale  obliga tor ii asociate acestui lucru sau când legea ne obligă să adunăm aceste date. 

Fără aceste date, de obicei, nu vom putea încheia un contract cu dvs. sau nu vom putea executa acest contract. 

 
Mai exact, cerințele  privind combaterea spălări i banilor ne obligă să verif icăm docum entu l dumneav o ast ră de identitate 

înainte de a stabili o relați e de afaceri cu dumneav oastră; trebuie să af lăm și să înreg ist răm  numele, locul și data 

nașteri i, naționa litate a, adres a și datele de identif ic are . Pentru respecta rea aceastei obligaț ii, trebuie să ne furnizați 

informați il e  și docum entele neces are în conform itate cu Legea privind combaterea spălării banilo r și să ne informaț i 

imediat despre orice schimbări apărute în timpul relație i noastre de afaceri. Dacă nu ne furnizați informații l e și 

docum entele necesare, nu vi se va permite să înche iaț i sau să continuaț i relația de afaceri. 



 

 
 

 

11.  În ce măsură va fi automatizată luarea deciziilor? 

 
Pentru a stabili și menți ne relația de afaceri, nu luăm decizii complet autom atiz ate în conformi tate cu articolul 22 GDPR. 

Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale , vă vom oferi informa ți i separate, dacă acest lucru se cere în 

temeiul legii. 

 
12.  Realiza ți profilu ri? 

 
Noi automatizăm prelucrarea datelor dvs. în unele cazuri în scopul de a evalua anumite aspecte ale dvs. într -un mod 

personal (profilarea). Utilizăm crearea de profiluri în următoarele cazuri (de exemplu): 

 
 Datorită cerințe lo r legale și de reglem entare, suntem obligaț i să luptăm împotr iv a  spălări i banilo r, a f inanțăr ii 

teroris m u lui și a actelor infrac ționa le care pun în pericol activele noastre. Evaluarea datelo r (inclus iv în timpul 

tranzac ț ii l o r de plată) este de asem enea efectuată. Aceste măsuri au fost de asem enea puse în aplicare  

pentru a vă proteja. 

 Folosim instrum e nte de evaluare  pentru a vă oferi informaț ii și sfaturi specif ice despre produs e. Acestea fac 

posibilă  comunic area și public itatea (inclusiv cercetare a pieței și a opinie i public e ) într-un mod care să 

răspundă nevoilor dumneavoastră. 

 Utilizăm punctajul atunci când vă evaluăm bonitatea. Acest proces calculează probabilitatea ca un client să 

își îndep lineas c ă obligaț ii l e de plată în conformita te cu contractu l. Acest calcul tine cont de capacitatea de a 

realiz a un venit, cheltuiel i, datoriile existente, activitatea salarială, angaja to rul, vechim ea, experienț a din 

relațiil e de afaceri anterioare, ramburs area împrum utur ilo r anterioa re astfel cum sunt convenite prin contract, 

precum și informații de la agenții l e de credit, de exemp lu. Punctaju l se bazeaz ă pe o procedură statistică 

matematică acreditată care a fost încercată și testată. Valorile scorurilor calculate ne ajută să luăm decizii 

privind vânzările de produse și sunt luate în considerare în procedurile de rutină de gestionare a riscurilor. 

 

I ii  l . l  i i  î  i l i l l i   
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(1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în  

  t   t  t   t  . t ; t     î  articolului 4, 

punctul 4 al GDPR. 

 
  t  t   ,     t  .  t  t    t
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scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice. 

 
t       t  î   t  t  
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prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, 

dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă. 

 
    t  . î   t  t ,     t  .  î

aceste scopuri. 
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