Reg. com.: J40/155/13.01.1997
CIF: RO361897

Nr. înregistrare: ……………………….............................

Formular exercitare drepturi conform Regulament GDPR
Subsemnatul.....................................................

CNP:

…………………………………………………………
Adresa:..............................................................

Client al Sucursalei CEC BANK S.A.:

…………………………………………………………..

………………………………………………………………...

…………………………………………………………..

Non-client: ☐

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare denumit
„Regulamentul"), ce a intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 şi luând la cunoştinţă despre conţinutul notei
de INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, solicit exercitarea următoarelor
drepturi:
(bifaţi drepturile solicitate spre exercitare)
a. ☐ dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Operator;
b. ☐ dreptul de a obţine din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează datele cu caracter
personal ale persoanei vizate şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii precum scopurile
prelucrării, categoriile de date cu caracter personal ale persoanei 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 şi, acolo unde este cazul,
existenţa unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri;
c. ☐ dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora;
Date solicitate spre rectificare

Semnătura Client

1.
2.
3.
4.
5.
d. ☐ dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
Verificările solicitate de Dvs, prin prezentul formular, în scopul identificării şi ştergerii datelor având caracter
personal din evidenţele Băncii, se întreprind în baza informaţiilor având caracter personal pe care ni le puneţi
la dispoziţie doar pe parcursul şi pentru îndeplinirea solicitărilor Dvs,fără a fi utilizate în alte scopuri.
Semnătura Client,
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;
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f.

☐ dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea datelor
cu caracter personal furnizate de către persoana vizată, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care
poate fi citit automat, şi transmiterea acestor date către un alt operator conform celor de mai jos;
Adresa email operator

Semnătura Client

g. ☐ dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment, în mod gratuit şi 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 cu caracter
personal. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în
mod repetat şi 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 cu caracter personal necesare în vederea
executării Contractului;
Actualizare Acord Prelucrare Date Personale Client

Semnătura Client

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, şi 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 şi posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin
modalitățile descrise în prezenta informare;
Actualizare Acord Prelucrare Date Personale Client

Semnătura Client

Se va furniza un răspuns in termen de 30 zile calendaristice cu posibilitatea de prelungire de 60 zile, in acord cu art.12
alin.3 din Regulamentul 679/2016:

•

☐ Mesaj e-mail securizat

•

☐ Letric la ghişeul unităţii CEC BANK S.A. unde s-a depus solicitarea

Adresa
E-mail

Data:
Semnătura:

Notă:
- Semnătură olografă – Formularul semnat olograf se poate depune la orice unitate a CEC BANK S.A., sau se
poate anexa prin mesageria electronică Internet Banking CECOnline;
- Semnătură "certificat digital" – Formularul semnat conform legislaţiei semnăturii electronice se poate transmite
prin intermediul site-ului Băncii: www.cec.ro/contact.
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