Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal („date personale”)
Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………
Identificat(ă) cu CNP……………………………………………………………înțeleg că
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. prelucrează datele mele cu caracter
personal, conform documentului „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal’, al cărui conţinut mi-a fost adus la cunoştinţă de către FONDUL ROMÂN DE
CONTRAGARANTARE S.A. („FRC”) si cu respectarea opţiunilor mele exprimate mai jos.
1. Sunt de acord că datele mele personale, să fie utilizate de către FRC în scopul
îmbunătăţirii ofertei de produse.
□ DA □ NU
2. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către FRC să fie prelucrate în
următoarele scopuri:

 Analiza solicitării de acordare a contragaranției solicitate de întreprinderea pe care o
reprezentați, efectuarea activităţilor premergătoare specifice furnizării acesteia;
 încheierea, modificarea, executarea, încetarea contragaranției, încasări, plăți, răspunsuri
la solicitări/ reclamaţii, recuperarea plăților efectuate de FRC în baza contragaranției
emise de FRC;
 transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistentă tehnică/consiliere;
 verificarea și recuperarea debitelor ce derivă din plata contragaranției, inclusiv pentru
garanții constituite pentru creditul contractat în baza contragaranției acordate de FRC;
 prevenirea fraudelor;
 pentru activităţile de control și de audit intern sau extern;
 efectuarea de studii și statistici interne, studii de piaţă, aplicarea de chestionare de
satisfacţie, etc.
 funcția/calitatea deținută în cadrul întreprinderii;
 specimen de semnătură.

□

DA □ NU
Lipsa consimţământului meu, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii echivalează
cu refuzul de a soluționa solicitarea de acordare a contragaranției FRC.
3. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de partenerii FRC, pentru scopuri
de marketing, să fiu contactat și să primesc informaţii relevante în legătura cu produsele și
serviciile partenerilor (de exemplu: transmiterea de buletine informative, oferte

promoționale sau informaţii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform
programelor de loialitate ale partenerilor FRC).
□ DA
□ NU
Lipsa consimţământului meu echivalează cu refuzul de a primi orice astfel de comunicări
din partea partenerilor FRC.
4. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către FRC în scopul promovării
serviciilor pe care FRC le prestează în nume propriu/calitate de agent al altor entități
(exemplu: autorități abilitate naționale și europene).

□

DA □ NU
Canalele de comunicare agreate a fi folosite în scopurile menţionate la punctele de mai sus,
1-3 si 5 sunt:
□ Scrisoare
□E-mail
□ SMS
□ Toate cele indicate mai sus
Voi comunica FRC toate detaliile necesare (număr de telefon, adresă de email, adresă de
corespondenţă) pentru a-mi furniza informaţiile pe canalele solicitate.
În scopurile menţionate la punctele de mai sus înțeleg că pot fi utilizate următoarele
categorii de date:
1.Date de identificare (nume și prenume, data naşterii, CNP, adresa de domiciliu/ reşedinţă,
codul numeric personal/, serie și număr act de identitate, serie/număr paşaport în cazul
persoanelor nerezidente sau alte date având funcţia de identificare, colectate prin efectuarea
de copii ale documentelor care le conţin, sau transmise de către persoana vizată pe suport
informatic;
5. Sunt de acord cu consultarea de către FRC a bazelor de date ale Direcţiei de Evidentă a
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (“D.E.P.A.B.D”) și cu actualizarea bazei de
date internă a FRC cu datele mele cu caracter personal colectate din aceste surse.

□

DA □ NU

Înţeleg că retragerea prezentelor acorduri poate fi efectuată în orice moment, în aceeaşi
modalitate în care au fost exprimate, prin transmiterea cererii prin email, către
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, la adresa de email
dpo@contragarantare.ro, semnată conform legii privind semnătura electronică sau prin
intermediul formularului din pagina www.contragarantare.ro/contact/.
Aceasta își va produce efecte în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea ei în sistemele
FRC.
DATA
…………

SEMNATURA
……………….

