Audit SICEC

ANEXA 5
ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL UTILIZAT ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE
Încheiat între următoarele părți:
1.
CEC BANK S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.13, sector 3, inregistrata la registrul Comertului
cu nr. J40/155/1997, Cod Unic de Inregistrare 361897, Cod de TVA RO 361897, Nr. Registrul Bancar RB-PJR40-046/17.09.1999, cod IBAN – RO38 CECEB 00003 RON00 00001 deschis la CEC BANK SA, capital social
1.350.661.600 lei, reprezentată legal prin domnul Laurentiu Mitrache în calitate de Director General –
Preşedinte al Comitetului de Direcţie și prin domnul Cornel Dumitrescu, în calitate de CIO, în calitate de
operator asociat
și
2.

_________________________________________________________________________, cu sediul în

____________________________________________________________________, înmatriculat în Registrul
Comerţului sub nr. _________________, cod unic de înregistrare ________________, reprezentat legal prin
_________________________, în calitate de _____________________, în calitate de operator asociat,

CONSIDERENTELE ÎNCHEIERII ACORDULUI
Începând cu data de 25/05/2018 a devenit obligatorie aplicarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679
privind protectia 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 (General Data Protection Regulation –
GDPR, denumit în continuare GDPR);
În cadrul procedurii de achiziție prin licitaţie in vederea achiziţiei serviciilor de audit al sistemului informatic SICEC, organizată de CEC BANK, se obțin și se prelucrează date cu caracter personal, iar aceste date sunt
furnizate de participanții la procedura de achiziție, atât persoane fizice cât și persoane juridice care, conform
procedurilor proprii de lucru, le obtin în mod direct de la persoanele vizate.
CEC BANK și participanții la procedura de achiziție, viitori posibili parteneri contractuali, au stabilit împreună,
de comun acord, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, având în vedere statutul
de operatori asociați, al semnatarilor prezentului acord, în conformitate cu prevederile art. 26 din cuprinsul
GDPR.
Părțile se obligă să respecte principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și legalitatea
prelucrării, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, obligație materializată prin încheierea
prezentului acord.
Având în vedere faptul că:
(a)
În scopul îndeplinirii obligaţiilor născute pe perioada participării la procedura de achiziție organizată
de CEC BANK, operatorii pot prelucra Date cu Caracter Personal în baza prezentului Acord;
(b)
Operatorii asociați se angajează să protejeze viața privată a persoanelor, incluzând, dar fără a se limita
la acele persoane ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate de către aceștia și înțeleg că trebuie să
protejeze confidențialitatea unor asemenea date cu caracter personal în conformitate cu termenii și condiţiile
specificate în continuare.
PRIN PREZENTUL ACORD PĂRŢILE SE ANGAJEAZA SĂ RESPECTE PE TOATA DURATA DERULĂRII PROCEDURII
DE ACHIZIȚIE CERINȚELE GDPR
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I.
PRECIZĂRI PRELIMINARE
1.1. Termenii utilizați în prezentul acord au sensul conferit de Regulamentul UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR).
1.2. Prevederile convențiilor/contractelor/actelor încheiate între operatorii asociați, care nu au legătură cu
prelucrarea datelor cu caracter personal, nu sunt influențate în niciun fel de acest acord. În schimb, în cursul
derulării procedurii de achiziție, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate se va efectua
doar cu respectarea prevederilor prezentului acord.
II.
OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Prezentul acord reglementează responsabilitățile operatorilor asociați în ceea ce privește
îndeplinirea obligațiilor prevăzute de GDPR, precum și rolul și raportul față de persoanele vizate, în
conformitate cu prevederile art. 26 din GDPR “Operatori asociați”;
2.2. În mod special, prezentul acord reglementează obligațiile operatorilor asociați în ceea ce privește
exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la
art. 13 “informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la
persoana vizată” și art.14 “informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au
fost obținute de la persoana vizată”.
III.
CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE OPERATORII ASOCIAȚI, SCOPUL
PRELUCRĂRII ȘI CATEGORII DE PERSOANE VIZATE
3.1. În derularea relației de afaceri, generată de participarea la procedura de achiziție organizată de CEC
BANK, la data semnării prezentului acord, operatorii asociați stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal în integralitatea lor;
3.2. Cu titlu exemplificativ, operatorii asociați prelucrează – dar fără a se limita la – următoarele date cu
caracter personal:
- date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată: numele și
prenumele, inițiala tatălui/ mamei, numele de fată al mamei, adresa de domiciliu/ reședință, codul
numeric personal/ cod unic de identificare, date despre starea civilă, numărul de telefon fix/ mobil, serie
și număr act de identitate, număr permis de conducere, serie/număr pașaport în cazul persoanelor
nerezidente sau alte date având funcția de identificare;
- profesia/ locul de muncă;
- informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului
de stat realizate din orice fel de activități);
- imagini foto și video, inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit închis (CCTV);
- specimen de semnătură;
- date de identitate ale persoanelor fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată incluse în:
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 pregătirea și experiența profesională incluse în: recomandări, CV-uri;
- date incluse în polițele de asigurare și date privind starea de sănătate.
3.3 Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării procedurilor de achiziție în cadrul CEC
BANK, cu respectarea procedurilor interne de organizare și derulare a acestor proceduri. CEC BANK poate
solicita acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri/certificate de calificare sau alte documente care atestă
pregătirea profesională necesară și gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului
contractului de achiziție, alte documente de calificare prevăzute în Caietele de sarcini/Instrucțiunile de
ofertare. Totodată, CEC BANK colectează, prelucrează, arhivează și transmite datele personale către terțe
părți (BNR, MFP, Curtea de Conturi, ONPCSB, ANPC, autorități și instituții publice ce pot exercita control pe
această arie în temeiul legii).
3.4 Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare în vederea derulării procedurilor de achiziție în cadrul
CEC BANK pot fi: angajați ai participantului la procedura de achiziție, colaboratori persoane fizice, experți,
persoane de contact sau orice alte persoane vizate care ar putea deține un rol pe parcursul procedurii.
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IV.
TEMEIURILE SI MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE
4.1. Operatorii asociați prelucrează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri:
(a) Participarea la o procedură de achiziții organizată de CEC BANK SA (legalitatea prelucrării se întemeiază
pe prevederile art. 6 lit. b. GDPR) în vederea încheierii unui contract de achiziție de servicii/lucrări/bunuri la
care CEC Bank SA este parte, conform obiectului procedurii de achiziție;
(b) Conformarea la prevederile legale ce reglementează activitatea operatorilor asociați (legalitatea
prelucrării se întemeiază pe prevederile art. 6 lit. c. GDPR);
(c)
Apărarea/realizarea intereselor legitime, ale operatorilor asociați sau ale terțelor părți (legalitatea
prelucrării se întemeiază pe prevederile art. 6 lit. f. GDPR);
4.2. Modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute de
politicile/normele/procedurile interne ale operatorilor asociați și de legislația specifică domeniului de
activitate. Pe tot parcursul procesului de prelucrare, operatorii asociați trebuie să respecte principiile
prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile și libertățile persoanelor vizate reglementate de
Regulament.
Specificul relațiilor dintre CEC BANK SA ca și organizator al procedurii de achiziție și participantul la procedura
de achiziție în speță determina abordări diferite ale relației cu persoana vizată.
Astfel, _______________________________________________________________________ (*se va înscrie
denumirea părții care intră în contact cu persoană vizată), este operatorul care intră în contact cu persoana
vizată și obține direct de la aceasta date cu caracter personal iar CEC BANK SA obține indirect date cu caracter
personal de la persoană vizată. La rândul sau, CEC BANK SA, va putea transmite în cadrul procedurilor de
achiziție, date cu caracter personal ale persoanelor implicate în aceste proceduri, în vederea asigurării
comunicării în derularea procedurilor de achiziție. Pe durata derulării procedurii de achiziție, între părțile
prezentului acord pot interveni solicitări de clarificare cu privire la descrierea și cerințele procedurii de
achiziție detaliate în cuprinsul Caietului de sarcini/Instrucțiunilor de ofertare, după caz, clarificări ce pot
include și date cu caracter personal sau pot depune contestații.
V.
RESPONSABILITĂȚI
5.1 Responsabilități comune ale operatorilor asociați:
a)
Operatorii asociați implementează măsurile tehnice și organizatorice necesare asigurării unui nivel
adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate în scopul derulării procedurii de achiziție
conform art. 24 (1) GDPR;
b)
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu principiile prevăzute la art. 5
lit. a) – f) GDPR;
c)
Prelucrarea datelor cu caracter personal realizată la nivelul operatorilor asociați asigură respectarea
drepturilor persoanelor vizate, asa cum sunt acestea prevazute la art. 15 – 21 GDPR;
5.2 Responsabilități ale operatorului asociat prezentat la pct. 2 (descrierea părților):
a)
Să furnizeze persoanelor vizate ale căror date sunt furnizate către CEC Bank în cadrul procedurilor de
achiziție, informațiile prevăzute la art. 13 GDPR.
b)
Să obțină consimțământul persoanelor vizate – în situațiile în care acest lucru este necesar – pentru
transmiterea datelor cu caracter personal către operatorul asociat în vederea prelucrării în cadrul
procedurilor de achiziție;
c)
Să gestioneze cererile venite din partea persoanelor vizate, în ceea ce privește operațiunile de
prelucrare a datelor personale transmise către CEC Bank în cadrul procedurilor de achiziție.
d)
Să informeze CEC Bank cu privire la orice incident de securitate în urmă căruia au fost afectate datele
cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prezentului acord (în cazul în care incidentul de
securitate afectează date cu caracter personal furnizate de CEC Bank către operatorul asociat, în contextul
procedurilor de achiziție). Sub aspectul conținutului și termenului de transmitere, informarea are același
regim cu notificarea autorității de supraveghere, reglementată la art. 33 GDPR.
5.3 Responsabilități ale operatorului asociat CEC BANK
a)
Să informeze operatorul asociat cu privire la cererile formulate de persoanele vizate de operațiunile de
prelucrare în contextul procedurilor de achiziție, ce au ca obiect exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR,
în cazul în care o solicitare este adresată în mod direct către CEC Bank;
b)
Să informeze operatorul asociat cu privire la orice incident de securitate în urma căruia au fost afectate
datele cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prezentului acord (în cazul în care incidentul
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de securitate afectează date cu caracter personal furnizate de operatorul asociat către CEC Bank, în contextul
procedurilor de achiziție). Sub aspectul conținutului și al termenului de transmitere, informarea are același
regim cu notificarea autorității de supraveghere, reglementată la art. 33 GDPR;
c)
Să furnizeze operatorului asociat eventualele informații solicitate pentru îndeplinirea obligației de
informare a persoanei vizate prevăzută de art. 13 GDPR.
d)
Să furnizeze persoanelor vizate ale căror date sunt furnizate către participantul la procedura de
achiziție, informațiile prevăzute la art. 13 GDPR.
VI.
COOPERARE
6.1 Operatorii asociați cooperează și își acordă sprijin pe toată durata procedurii de achiziție, pentru a
asigura respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate în cadrul proceselor de prelucrare a datelor
cu caracter personal, în strictă conformitate cu prevederile GDPR;
6.2 Pentru aspectele asociate domeniului prelucrării datelor cu caracter personal, punctele de contact ale
operatorilor asociați sunt reprezentate următoarele persoane:
- Pentru operator asociat CEC BANK: dpo@cec.ro;
- Pentru operator asociat prezentat la pct. 2 (descrierea părților) ____________________________
(datele de contact ale persoanei prezentate la pct. 2 din descrierea părților).
VII.
LITIGII
Părțile vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabila orice neînțelegere sau litigiu apărute
între ele decurgând din prezentul acord. Dacă o astfel de neîntelegere sau litigiu nu poate fi rezolvat/a pe cale
amiabilă, părțile convin să se adreseze instanței române competente.
VIII.
DISPOZIȚII FINALE
8.1 Operatorii asociați se obligă să execute cu bună-credință prezentul acord și garantează că de comun
acord au stabilit criteriile necesare în vederea protecției datelor cu caracter personal.
8.2 În situația în care, pe durata derulării procedurii de achiziție, legislația națională, prin care vor fi
transpuse prevederile GDPR, va impune obligății suplimentare operatorilor asociați, acestea vor face obiectul
unui act adițional la prezentul acord.
8.3 Prezentul acord reprezintă legea părților în materia prelucrării datelor cu caracter personal ale
persoanelor vizate, și se aplică pe perioada procedurii de achiziție la care s-a înscris
___________________________________________________________ , în calitate de participant.
8.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CEC BANK SA, se face conform Anexei 1 la prezentul
acord: „Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.
8.5 În situația în care, la finalizarea procedurii de achiziție, operatorul asociat descris la pct. 2 (descrierea
părților) este desemnat câștigător și va încheia cu CEC BANK SA un contract în acest sens, prezentul acord va
înceta și se va încheia un nou acord ce va deveni anexă la contractul de bază, în funcție de calitatea părților
ce va rezulta din obiectul contractului. În caz contrar, prezentul acord încetează la dată finalizării procedurii
de achiziție, respectiv la data desemnării câștigătorului, sau data anulării procedurii.
8.6 Prezentul acord s-a semnat de către părți în data de _______________________, data intrării sale în
vigoare, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
OPERATOR ASOCIAT CEC BANK S.A.

OPERATOR ASOCIAT

CEC BANK S.A.

______________________________________

Laurentiu Mitrache,
Director General-Preşedinte al Comitetului de Direcţie

Cornel Dumitrescu,
CIO
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Anexa 1

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

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 începând
cu data de 25 mai 2018, este aplicabil Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare
"Regulamentul").
În acest sens, trebuie să știți că atunci când alegeți să participați la o procedură de achiziție organizată de CEC BANK
S.A., Banca va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le puneți la dispoziție, fie bazându-se pe
un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al Băncii, fie în baza consimțământului dumneavoastră în legătură
cu această prelucrare. Datele 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.
Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare în vederea derulării procedurilor de achiziție în cadrul CEC BANK pot
fi: angajați ai participantului la procedura de achiziție, colaboratori persoane fizice, experți, persoane de contact sau
orice alte persoane vizate care ar putea detine un rol pe parcursul procedurii.
3.

Date prelucrate

Vă informăm că Banca poate prelucra următoarele categorii de Date Personale, în cadrul procedurilor de achiziție,
cum ar fi:
-

-

date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată: numele și prenumele,
inițiala tatălui/ mamei, numele de fată al mamei, adresa de domiciliu/ reședință, codul numeric personal/ cod
unic de identificare, date despre starea civilă, numărul de telefon fix/ mobil, serie și număr act de identitate,
număr permis de conducere, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția
de identificare;
profesia/ locul de muncă;
informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat
realizate din orice fel de activități);
imagini foto și video, inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit închis (CCTV);
specimen de semnătură;
date de identitate ale persoanelor fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată incluse în: 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 atestă bonitatea;
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-

date privind pregătirea și experiența profesională incluse în: recomandări, CV-uri;
date incluse în polițele de asigurare și date privind starea de sănătate.

Aceste date sunt necesare în vederea derulării procedurilor de achiziție în cadrul CEC BANK, cu respectarea
procedurilor interne de organizare și derulare a acestor proceduri. CEC BANK poate solicita acte de identitate ale
persoanelor fizice, CV-uri/certificate de calificare sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară și
gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului de achiziție, alte documente de
calificare prevăzute în Caietele de sarcini/Instrucțiunile de ofertare.
În ceea ce privește prelucrarea CNP și a altor date de identificare, această prelucrare este bazată pe obligația legală a
Operatorului, ca unitate bancară, de a-și identifica și cunoaște clientela, în scopul prevenirii spălării banilor și
combaterii terorismului.
Prelucrarea imaginilor foto și video este bazată pe obligația legală a Operatorului, ca unitate bancară, pentru
identificarea/ recunoașterea persoanelor și evidența accesului acestora în locațiile băncii, în scopul asigurării pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor.
Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a răspunde solicitărilor adresate
Băncii.
4.

Temei prelucrare

Prelucrările datelor dumneavoastră pot avea ca temei:
a. participarea la o procedură de achiziții organizată de CEC BANK SA în vederea încheierii unui contract
de achiziție de servicii/lucrări/bunuri la care CEC Bank SA este parte, conform obiectului procedurii
de achiziție;
b. obligația legală a Operatorului (raportările către autorități publice, prelucrarea datelor de identificare pentru
conformarea cu obligațiile legale impuse de reglementările împotriva spălării banilor și combaterii
terorismului etc.);
c. interesul legitim al Operatorului (de ex. prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul bancar, recuperarea
creanțelor);
d. consimțământul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunicări de marketing: oferte promoționale,
lansări de noi produse și servicii, informații despre conturi și servicii conexe, despre produse de economisire
și creditare avantajoase, despre carduri, despre îmbunătățiri aduse produselor și serviciilor din portofoliu
etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. Ziua Băncii, ziua de naștere a clientului, aniversarea relației cu banca,
oferte parteneri etc.).
5.

Scop prelucrare

Datele vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
1. organizarea procedurii de achiziții, în vederea încheierii unui contract de achiziție de
servicii/lucrări/bunuri la care CEC Bank SA este parte, răspunsuri la solicitările de clarificari;
2. detectarea și prevenirea fraudelor în domeniul bancar;
3. pentru activitățile de control și de audit intern sau extern;
4. efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață, aplicarea de chestionare de satisfacție etc.
6.

Decizii automate

În cadrul derulării procedurilor de achiziţii, CEC Bank SA nu utilizează mijloace automate în vederea prelucrării datelor
personale ale persoanelor vizate şi nu desfăşoară activităţi de profilare în baza datelor personale colectate.
7.

Transmiterea datelor personale către părţi terţe

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate și prelucrate de către Operator pot fi:
(a) furnizori de servicii de tipărire și împlicuire comunicări ;
(b) societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;
(c) autorități publice (BNR, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor, Curtea de Conturi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului etc.);
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(d) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la
solicitarea acestora, executori judecătorești și practicieni în insolvență;
(e) alți mandatari/ subcontractori ai Operatorului (de ex: notar, societăți de avocatură etc.).
8.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Termenul de retenție este, conform Nomenclatorului Arhivistic al Băncii, de 5 ani de la finalizarea contractului care a
facut obiectul procedurii de achiziție și de 5 ani de la finalizarea procedurii de achiziție în situatia în care procedura a
fost anulată și s-a încheiat fără desemnarea unui câștigător.
Păstrăm datele pe serverele noastre, 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 accesul neautorizat.
9.

Drepturile „persoanei vizate”:
a. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;
b. dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează Datele Personale ale
persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării,
categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil,
perioada de stocare preconizată. În plus, în cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la
persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional
automatizat, incluzând crearea de profiluri;
c. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;
d. dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protecției
datelor cu caracter personal;
e. dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată
contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor atunci când
Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau, atunci când persoana vizată se opune
prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează
asupra celor ale Persoanei vizate;
f. dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor
Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat, și transmiterea de către Persoana vizată a acestor date către un alt operator;
g. dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare
pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv
crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes
legitim al Operatorului. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în
continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, Persoana vizată își exercită
dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor
astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale
necesare în vederea executării Contractului;
h. 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. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv
pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita
intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile
descrise în prezenta informare;
i. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP);
j. dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, persoana vizată poate înainta către Operator o
cerere scrisă, datată și semnată în orice unitate teritorială CEC BANK S.A., sau poate transmite o astfel de cerere pe
email, către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email dpo@cec.ro.
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Informațiile prezentate mai sus, vor fi puse la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, la cerere, în
format fizic, în orice unitate teritorială a CEC BANK S.A.
OPERATOR ASOCIAT CEC BANK S.A.

OPERATOR ASOCIAT ____________________________

Laurentiu Mitrache,
Director General-Preşedinte al
Comitetului de Direcţie

Cornel Dumitrescu,
CIO
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