
 
 

Anexă - Notă de informare și acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
C.A.R. DUCTILCORD I.F.N., cu sediul în România,Buzau, Bd. N.Titulescu nr. 21, , înregistrată  la Tribunalul Buzau prin 
sentinta civila nr.515/1997 si în Registrul de Evidenta  tinut de BNR sub nr. RE-PJR-10-021073/2006, CIF 9834549, 
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal („Datele personale”) cu buna credință și în realizarea 
scopurilor specificate în prezenta Notă de informare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Aceste Date personale, aparținând dumneavoastră în calitate de 
membru/imputernicit/fideiusor, respectiv persoană vizată, le-aţi furnizat C.A.R la data încheierii Conventie/ 
contractului de imprumut si/sau a unui contract de fideiusiune și/sau la data formulării unei cereri și/sau pe parcursul 
derulării relației contractuale. 
 
1. Datele personale prelucrate de C.A.R. sunt: 
• numele și prenumele, CNP, 
• data și locul nașterii, sexul,  seria și număr CI/BI/Pașaport, alte date din actele de stare Civilă 
• adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondența), telefon fix, telefon mobil, faxul, e-mailul, 
• situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă, 
• sursa fondurilor,  împuterniciți, mandatari,   
•  imaginea, semnătura, 
• numele mamei /tatalui 
 
2. Scopurile prelucrării Datelor personale. Temeiul legal 
a) încheierea relației contractuale cu C.A.R., pe baza cererii dumneavoastră; 
b) realizarea analizei de risc,  
c) pentru realizarea raportărilor către instituțiile de stat, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și a 
legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților, cum ar fi 
ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.; 
d) pentru colectarea debitelor/recuperarea creanțelor datorate, conform contractelor încheiate și a interesului 
legitim al C.A.R. de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, în temeiul art. 
6 alineat 1), litera b) si f) din Regulament; 
e) executărilor silite a sumelor datorate precum și a administrării popririlor și sechestrelor, în temeiul art. 6 alineat 
1), litera c) din Regulament a Codurilor de Procedură Civilă și Penală; 
f) realizarea și transmiterea declarațiilor către ANAF, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și a Codului 
de Procedură Fiscală; 
g) pentru monitorizarea, securitatea şi paza persoanelor, spaţiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediul 
C.A.R., în temeiul art. 6 litera f) din Regulament și al Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
și protecția persoanelor; 
h) pentru înregistrarea comunicărilor prin fax, canale digitale (ex. email) şi a apelurilor şi convorbirilor telefonice 
realizate, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciilor acordate, în temeiul art. 6 litera a) din Regulament, precum 
și al încheierii şi executării în condiții optime a contractelor, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice şi online, în 
temeiul art. 6 litera b) din Regulament; 
i)  pentru verificarea satisfacției membrilor și a calității serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului 
legitim al imbunătățirii permanente a serviciilor, în temeiul art. 6 alineat 1) litera f) din Regulament; 
j) în scopuri statistice, în temeiul art. 6 alineat 1), litera f) și art. 89 din Regulament. 
 
3. Durata prelucrării Datelor personale 
a) pe durata de valabilitate a conventiei/contractelor încheiate, la care se adaugă 5 ani de la încetarea relației 
contractuale, dacă printr-o prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare, 
b) pe o durata de 5 ani, în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, conform 
legislaţiei pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor (Legea nr. 656/2002), 
c) dacă prelucrarea este efectuată în scop de marketing direct-pe durata relației contractuale , la care se adaugă 1 
an de la încetarea acesteia. În situația în care vă retrageți consimţământul de marketing direct, datele 
dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului. 
 
4. Operatori/ Persoane Împuternicite și Destinatarii Datelor personale: 
Datele personale pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:  
a) persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, 
b) notari publici, executori judecătorești, 
c) avocați, evaluatori autorizaţi, contabili, cenzori, auditori şi alt tip de consultanți,  
d) diverși furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc.),  
 



 
e) organizaţii internaţionale (ex. de carduri – Visa, Mastercard etc.), 
f) prestatori de servicii tehnice de procesare facilitare a plăţilor (ex. Romcard, Transfond, SWIFT -Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication etc.),  
g) autorități publice din România (ex. Banca Națională a României, ANAF, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere 
a Spălării Banilor etc.) şi din străinătate (ex. Comisia Europeană,autorităţi fiscale etc.). 
 
Datele personale pot fi transferate către entităţi din Uniunea Europeana/EEA. In situația transmiterii Datelor 
personale către un terț sau organizație internațională din afara UE, sunt aplicabile informațiile din secțiunea Transfer 
Internaţional. 
Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care au fost 
colectate şi care permite transmiterea către un anumit terț. 
 
5. Necesitatea prelucrării Datelor personale 
În situația în care refuzați prelucrarea Datelor personale menționate pentru scopurile stipulate la literele a) -h) de 
mai sus – C.A.R. va fi în imposibilitatea de a iniția raporturi juridice cu dumneavoastră sau de a le continua, întrucât 
este în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementarilor speciale în domeniul financiar-nebancar privind 
cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale și a altor reglementări legale, inclusiv de a analiza, de a încheia/ derula/ 
executa contractul solicitat de dumneavoastră. 
 
În situația în care vă opuneți prelucrării Datelor personale în scop statistic, vă informam că acestă opțiune va fi 
analizată, și în funcție de situația particulară a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din 
Regulament, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării 
relației contractuale cu C.A.R. 
 
În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea Datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, 
sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile și produsele 
oferite sau achiziționate, relația contractuala dintre dumneavoastră și C.A.R. nu va fi afectată in niciun fel. 
 
6. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele  dumneavoastră 
personale 
a) dreptul de acces la date, conform art. 15 din Regulament; 
b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament; 
c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament; 
d) dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18 din Regulament; 
e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament; 
f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament; 
g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din 
Regulament; 
h) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și 
justiției. 
Menționăm că, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulament, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul de 
marketing direct și de realizare a profilului dumneavoastră în scop de marketing. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată, transmisă către C.A.R. 
DUCTILCORD I.F.N., cu sediul în România, Buzau, Bd. N.Titulescu nr. 21,cod postal 120133, sau pe email la 
car.ductilcord@gmail.com, respectiv apelând la numărul + 40 238 725 625 ( apel cu tarif normal  în rețeaua fixă 
Telekom Romania).  
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, C.A.R. 
va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulament. 
 
DECLARAȚIA ȘI ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 
Subsemnatul/a…...............................................................................CNP………………………………………………........…………….
declar că am luat cunoștință de informațiile prezentate în prezenta Notă de Informare cu privire la prelucrarea 
datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cadrul legal, de reglementare şi contractual în vigoare. 
Totodată, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, bazate pe temeiul 
consimțământului în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor 
(GDPR). 
 
 
Data _________________ 
Semnătură ________________________ 


