ANEXA 4
DECLARAŢIE - ACORD
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), care are directă aplicabilitate în toate
statele membre, inclusiv în România începând cu data de 25 mai 2018, subsemnatul/a
_________________________________________________________________, având funcţia
de __________________________________________________________________________
şi reprezentând _______________________________________________________________,
Declar prin prezenta
că am fost informat cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1)
desfășurate în cadrul procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere organizate de către CEC BANK
S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 11-13, sect. 3, cod 030022, înregistrată la ORCB.
cu nr. J40/155/13.01.1997, înmatriculată la Reg. Bancar sub nr. R.B.- PJR-40-046/17.09.1999,
CIF RO361897, cod IBAN nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A.
În cazul datelor având caracter personal furnizate Băncii în vederea participării la
procedura de:
achiziţie de produse, servicii sau lucrări derulate de către Bancă

☐
☐ vânzare prin licitaţie realizată de către Bancă
☐ inchiriere prin licitaţie realizată de către Bancă

declar că am informat persoanele vizate ale căror date au fost transmise Băncii, cu privire la
dezvăluirea acestora către Bancă și am pus la dispoziția acestora informarea anexată prezentei
declarații.
Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal solicitate în cadrul
procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere sunt necesare în vederea evaluării eligibilității,
respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini, desemnării câștigătorului licitaţiei, încheierii și
derulării contractului de achiziţie/ vânzare /inchiriere și înțeleg faptul că nefurnizarea datelor cu
caracter personal solicitate poate determina descalificarea participantului.
Societatea / Asocierea de societăţi ________________________________________________
Data: _____________

Semnătura reprezentant ___________________________
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Anexa 1 – la declarația privind prelucrarea datelor având caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul organizării
procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere în cadrul CEC BANK S.A.
1. Date generale
CEC BANK S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, înregistrată în registrul
comerțului sub nr. J40/155/13.01.1997, CIF RO 361897, denumită în continuare „Banca” sau
„Operatorul”, vă informează că, atunci când alegeți să participați la o procedură de achiziţie/
vânzare /inchiriere organizată de CEC BANK S.A., Banca vă va solicita punerea la dispoziție a
unor anumite categorii de date cu caracter personal, având în vedere prevederile legale
obligatorii în domeniu aplicabile Băncii sau interesul legitim al acesteia. Pentru activitățile de
prelucrare unde singurul temei legal al prelucrării este consimțământul, Banca vă va solicita
exprimarea acestuia. În cadrul procedurilor de achiziţie/ vânzare/ inchiriere, datele personale sunt
prelucrate direct de CEC BANK S.A., sau de entități împuternicite („Împuterniciții”) care
prelucrează datele în numele și pe seama Operatorului.
2. Definiţii
Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi
nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea.
3. Categorii de Date Personale prelucrate și persoanele vizate de operațiunile de
prelucrare
Banca poate prelucra următoarele categorii de Date Personale, în cadrul procedurilor de
achiziţie/ vânzare/ inchiriere, cum ar fi:
- datele de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată,
conform cărții de identitate/pașaportului/certificatului de înregistrare fiscală, date privind
permisul de conducere sau alte date având funcția de identificare;
- datele de identitate ale persoanelor fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate
autorizată incluse in: declarații pe propria răspundere, documente emise sau depuse la
Oficiul Registrului Comerțului, certificate de înregistrare/certificate de atestare a situației
fiscale/juridice, autorizații de funcționare, documente emise de instituții de credit ce atesta
bonitatea;
- date privind profesia/ locul de muncă, calificări, atestări profesionale, certificate de
calificare precum și date privind pregătirea și experiența profesională incluse în:
recomandări, CV-uri;
- date de contact (de exemplu, numărul de telefon fix/ mobil, adresă de email nominală);
- informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume
datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activități);
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-

imagini foto și video, inclusiv înregistrări captate de sisteme de supraveghere video cu
circuit închis (CCTV) din cadrul Băncii;
specimen de semnătură;
date incluse în polițele de asigurare.

Aceste date sunt necesare în vederea evaluării eligibilității, respectării condițiilor impuse prin
caietul de sarcini, desemnării câștigătorului, încheierii și derulării contractului de achiziţie/
vânzare/ inchiriere, cu respectarea procedurilor interne de organizare si derulare a acestor
proceduri. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate poate determina descalificarea
participantului.
Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare în vederea derulării procedurilor de achiziţie/
vânzare/ inchiriere în cadrul Băncii pot fi: angajați ai participantului la procedura de achiziţie/
vânzare/ inchiriere, colaboratori persoane fizice, experți, persoane de contact sau orice alte
persoane vizate care ar putea deține un rol pe parcursul procedurii de achiziţie/ vânzare/
inchiriere.
4. Scopul și temeiul legal al prelucrării
Datele cu caracter personal colectate în contextul participării la procedurile de achiziții/ vanzare/
inchiriere organizate de Bancă sunt prelucrate în următoarele scopuri:
a) organizarea procedurii de achiziții/ vanzare/ inchiriere, încheierea și derularea contractului
de achiziţie/ vânzare/ inchiriere la care Banca este parte;
b) detectarea și prevenirea fraudelor;
c) respectarea obligațiilor legale în sarcina Băncii în contextul efectuării de către autoritățile
competente a activităților de control, precum și pentru efectuarea activităților de audit
intern sau extern.
Prelucrarea datelor personale în contextul participării la procedurile de achiziții/ vanzare/
inchiriere organizate de Bancă are ca temei legal prevederile legale obligatorii în domeniu
aplicabile Băncii sau interesul legitim al acesteia.
5. Decizii automate
În cadrul derulării procedurilor de achiziţii/ vanzare/ inchiriere, Banca nu utilizează procese
decizionale automatizate şi nu desfăşoară activităţi de profilare în baza datelor personale
colectate.
6. Transmiterea datelor personale către părţi terţe
Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate și prelucrate de către Operator pot fi:
a) autorități publice (BNR, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național pentru Prevenirea
și Combaterea Spălării Banilor, Curtea de Conturi, etc.);
b) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze
săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judecătorești și practicieni în
insolvență;
c) alți mandatari/ subcontractori ai Operatorului (de ex: notari, societăți de avocatură etc.);
d) furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorului, ce oferă asistenta in vederea
operării și asigurării mentenanței sistemelor informatice utilizate de Operator.
7. Durata păstrării datelor cu caracter personal
În vederea asigurării conformității Băncii cu prevederile legale privind controlul şi auditarea din
partea organelor abilitate, Banca va păstra datele cu caracter personal transmise în vederea
participării la licitație după cum urmează:
- în cazul ofertelor respinse, 5 (cinci) ani de la data depunerii ofertei complete de
participare.
- în cazul procedurilor anulate și/sau încheiate fără desemnarea unui câștigător, 5 ani de la
finalizarea procedurii.
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-

în cazul ofertelor desemnate câștigătoare, 5 ani de la expirarea obligațiilor contractuale
incluse în contractul care a făcut obiectul procedurii de achiziţie/ vânzare/inchiriere.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter
personal și să împiedice accesul neautorizat. După ce primim datele cu caracter personal,
folosim proceduri stricte și politici de securitate pentru a împiedica încălcarea confidențialității, a
integrității sau indisponibilizarea datelor.
8. Drepturile persoanelor vizate
a) dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează
Datele Personale ale persoanei vizate, conform Art. 15 GDPR;
b) dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;
c) dreptul la ștergerea Datelor Personale, conform Art. 17 GDPR;
d) dreptul la restricționarea prelucrării, conform Art. 18 GDPR;
e) dreptul la portabilitatea datelor, conform Art. 20 GDPR;
f) dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, conform Art. 21 GDPR;
g) posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce
efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură
semnificativă, conform Art. 22 GDPR;
h) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
i) dreptul de a se adresa justiției.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, persoana vizată poate
transmite o astfel de cerere:
- prin intermediul portalului www.cec.ro/contact subsecţiunea GDPR, printr-un formular
privind exprimarea drepturilor persoanei vizate ce poate fi descărcat de pe site şi ulterior
semnat conform prevederilor legale aplicabile în vigoare (semnătură electronică digital
calificată
- prin intermediul portalului www.cec.ro/contact subsecţiunea GDPR, prin descărcarea
formularului privind exprimarea drepturilor persoanei vizate şi ulterior, transmis letric prin
serviciul Registratură al Băncii, sau prin depunere personală la oricare unitate teritorială a
Băncii
- prin email transmis către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la
adresa de email dpo@cec.ro în condiţiile respectării prevederilor Legii 679/2016 privind
autentificarea fără echivoc a persoanei vizate care îşi exprimă drepturile.
Informațiile prezentate mai sus, sunt disponibile online pe pagina Internet a Băncii.
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