DECLARAȚIE
de acordare a consimțământului
pentru prelucrarea datelor personale
SUBSEMNATA/UL
NUME

PRENUME

DOMICILIAT ÎN
ADRESĂ: STRADĂ / ORAȘ / JUDEȚ

POSESOARE/OR AL ACTULUI DE IDENTITATE
SERIA

NUMĂRUL

declar că sunt de acord ca SIF Banat-Crișana să prelucreze datele cu caracter personal prevăzute
în Nota de informare anexată, furnizate în scopurile exclusiv enumerate în aceasta, pe care am
citit-o și am luat-o la cunoștință.
Prezentul consimțământ poate fi retras ulterior semnării acestei declarații, printr-o cerere
adresată SIF Banat-Crișana. Cererea se va soluționa în termen de o lună de la depunere, care poate
fi prelungit cu o perioadă de două luni, ținând cont de complexitatea cererii.

SEMNĂTURA

DATA (ZZ/LL/AAAA)

NOTĂ DE INFORMARE
Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare „SIF Banat-Crișana” sau
„Societatea”), societate de drept român, cu sediul social în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad,
înregistrată la Registrul Comerțului din Arad sub nr. J02/1898/1992 și în Registrul ASF sub nr. PJR07.1AFIAA /
020007 / 09.03.2018, având CUI 2761040,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare
„Regulamentul nr. 2016/679”),
informează persoanele care transmit petiții Societății („Petenți”) asupra prelucrării datelor cu caracter
personal ale acestora („Datele”), după cum urmează:
1. Categoriile de Date prelucrate:
(i)
nume, prenume;
(ii) adresă de corespondență;
(iii) adresa e-mail;
(iv) număr telefon.
2. Temeiul prelucrării Datelor: Datele sunt obligatoriu a fi furnizate de Petent și necesar a fi prelucrate
de Societate pentru soluționarea petiției formulate de Petent.
Refuzul furnizării Datelor determină imposibilitatea înregistrării și soluționării petiției, precum și
contactarea Petentului de către Societate atunci când este necesar.
3. Scopul prelucrării Datelor: Datele vor fi prelucrate în scopul soluționării cererii Petentului.
4. Durata prelucrării Datelor: Datele vor fi păstrate pe întreaga durată necesară soluționării petiției.
5. Destinatarii Datelor: Datele vor fi utilizate de către Societate prin intermediul salariaților Societății cu
atribuții în soluționarea cererilor sau prin intermediul membrilor organelor de conducere ale Societății.
Anumite Date Datele (ex. nume și prenume, adresă de corespondență, număr de telefon) pot fi
transmise și unor entități private și anume societăților de curierat sau transport, în cazul în care
Societatea transmite corespondență către Petiționar.
6. Transferul Datelor: Datele pot fi transferate în alte state din Uniunea Europeană, fără a fi necesar
consimțământul și informarea prealabile ale Petenților. În situația în care Societatea va intenționa să
transfere Datele către state din afara Uniunii Europene, Petentul va fi informat în prealabil.
7. Accesarea Datelor: Datele vor fi accesate de către (i) persoane care are atribuții în primirea petițiilor și
distribuirea acestora către salariații cu competențe în aspectele solicitate prin petiție, (ii) salariatul cu
competențe în aspectele solicitate prin petiție, (iii) membrii organelor de conducere ale Societății numai
în scopurile menționate la pct. 3 de mai sus, iar respectivele persoane sunt obligate să păstreze
confidențialitatea Datelor, fiind instruite cu privire la protecția Datelor.
8. Modalitatea de prelucrare a Datelor: prin mijloace automatizate și manual.
9. Obligațiile Societății în ceea ce privește Datele: Societatea se obligă să:
a)
prelucreze Datele conform prezentei note de informare și legislației specifice în vigoare;
b) prelucreze Datele numai prin intermediul unor pagini securizate;
c)
confirme Petenților prelucrarea sau nu a Datelor ca urmare a unei cereri datate și semnate
adresate în scris Societății, în atenția (…);
d) rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, Datele a
căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legale;
e)
înceteze în mod gratuit prelucrarea Datelor care nu sunt prelucrate conform dispozițiilor legale;
f)
adopte toate măsurile de securitate necesare pentru protecția Datelor împotriva accesului
neautorizat la Date;
g)
faciliteze exercitarea drepturilor Petentului în ceea ce privește Datele;
h) notifice autoritățile competente în cazul încălcării securității Datelor;
i)
să informeze Petentul cu privire la încălcarea securității Datelor, dacă încălcarea este susceptibilă
să genereze un risc ridicat pentru drepturile acestuia.

10. Obligațiile Petenților în ceea ce privește Datele: Petenții se obligă să:
a)
furnizeze Date adevărate, exacte și complete. În cazul în care Datele nu sunt adevărate, exacte și
complete, Petenții au obligația de a notifica Societatea în cel mai scurt timp în vederea remedierii
acestei situații;
b) actualizeze Datele, atunci când situația o cere, pentru a fi adevărate, exacte și complete.
11. Drepturile Petenților în ceea ce privește Datele: Petenții au, în principal, următoarele drepturi:
a)
dreptul de acces la Date, respectiv de a (i) obține din partea Societății o confirmare că se
prelucrează sau nu Date care îi privesc; (ii) fi informați cu privire la transferul Datelor în state din
afara Uniunii Europene; (iii) primi din partea Societății o copie a Datelor prelucrate;
b) dreptul la rectificarea datelor, respectiv de a obține completarea Datelor care sunt incomplete;
c)
dreptul la ștergerea Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile de la
pct. 3 de mai sus;
d) dreptul la restricționarea prelucrării Datelor;
e)
dreptul la portabilitatea Datelor, respectiv transmiterea Datelor direct de către Societate către
alte entități, la cererea Petentului, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
f)
dreptul de a se opune prelucrării Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru
scopurile de la pct. 3 de mai sus;
g)
dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea Datelor
încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal din România.
În vederea exercitării drepturilor sale menționate mai sus, Petentul va adresa către Societate o cerere
scrisă, datată și semnată, utilizând următoarele date de contact:
Adresă poștală: SIF Banat-Crișana, Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158, Arad, județul Arad, România;
Adresă e-mail: gdpr@sif1.ro.

