INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ALE PARTENERULUI
Informații generale.
Prezenta informare a fost întocmită în vederea respectării dispozițiilor art. 14 din Regulamentul nr. 679/2016,
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 și are drept scop informarea cu privire la modul în
care RoCredit IFN S.A. prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.
RoCredit IFN S.A. este o institutie financiara nebancara, cu sediul în loc.Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu,
nr.34, jud.Maramureș, înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.
11708, în calitate de Operator.
Ne puteți contacta la adresa sediului social menționată la punctul 1 de mai sus sau vizitând orice
Sucursală/Agenția RoCredit IFN S.A. ori la adresa de e-mail : protectiadatelor@rocredit-ifn.ro
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt: adresă de corespondență:
loc.Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureș, sau adresa de e-mail: protectiadatelor@rocreditifn.ro
Scopul colectării datelor este: reclama, marketing și publicitate, servicii financiare – bancare, rapoarte de
credit, colectare debite/recuperare creante, indeplinirea obligatiilor privind întocmirea, transmiterea și tinerea
evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și Regulamentele Băncii
Naționale a României.
În privința clienților RoCredit IFN S.A. există obiligația de a furniza date cu caracter personal necesare în
vederea îndeplinirii atribuţiilor legale ale RoCredit IFN S.A., precum și în vederea emiterii şi ţinerii evidenţelor
documentelor mai sus menţionate.
Un eventual refuz al clienților legat de furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea ca
RoCredit IFN S.A. să-și indeplininească obligațiile legale privind evidența datelor cu caracter personal, iar ca și o
consecință directă imposibilitatea clienților de a accesa serviciile/produsele noastre. Datele dumneavoastră cu
caracter personal vor fi prelucrate numai de RoCredit IFN S.A., în conformitate cu prevederile aplicabile privind
protecția datelor. Când ne contactați pe oricare dintre canalele de comunicare precizate, vă exprimați acordul că
datele pe care le furnizați sunt exacte, corecte și actualizate.
Datele dvs au fost furnizate de către clienți ai companiei, care dețin calitatea de prieten/un membru al familiei
dumneavoastră, ori o altă persoană.
RoCredit IFN S.A. prelucrează date cu caracter personal:
• pentru încheierea și executarea contractelor de credit încheiate cu clienții;
• în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale;
• în vederea îndeplinirii intereselor sale legitime, în contextul desfășurării obiectului său de activitate pentru:
îmbunatatirea serviciilor, marketing direct, reclamă și publicitate, prevenirea acumulării de penalități la
credite prin înregistrarea unui număr mare de întarzieri la plată.
• Consimțământ: în scopuri de marketing
Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le initiați, pentru
îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele
Dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, entităților de recuperari creanțe, birouri
notariale, consultanți externi, societatea mamă și alte entitati din grup, alte instituții financiar-bancare sau
nebancare, împuterniciti către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din

Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna
că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența
unor reguli corporatiste obligatorii etc)
RoCredit IFN S.A. nu va transfera date cu caracter personal unei terțe părți sau unei organizații internaționale
în afara Uniunii Europene.
Perioada stocării datelor Dumneavoastră cu caracter personal
Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, dupa
finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară
limitare, la dispozițiile privind arhivarea. . În cazul în care, după atingerea obiectivelor noastre, vom decide să
stocăm datele personale prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face prin stocarea anonimizată a datelor,
astfel încât să nu poată duce la identificarea dumneavoastră.
Drepturile pe care le aveți sunt:
În contextul procesării datelor Dumneavoastră cu caracter personal de către RoCredit IFN S.A., aveți următoarele
drepturi în calitate de partener:
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea
acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești
exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru
legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat,
într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțamântului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul
Dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor,
prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la
respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări
la sediul nostru din loc.Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureș, sau adresa de e-mail:
protectiadatelor@rocredit-ifn.ro În plus, am numit o persoană responsabilă pentru Protecția Datelor care poate fi
contactată, daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea
unei cereri la datele de contact anterior menționate.
Sursa de proveniență a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate de RoCredit IFN S.A. în scopurile prevăzute în prezenta informare sunt
obținute de la aplicanții pentru un produs de credit al subscrisei, fie de către clienții subscrisei.

Datele dvs. cu caracter personal nu sunt supuse procesului de luare a deciziilor automatizate, inclusiv a
profilării.

