
Termeni şi condi ţii 
 
Vă rug ăm să citi ţi cu aten ţie Termenii şi condi ţiile de mai jos. Transmiterea solicit ării echivaleaz ă cu acceptarea 
urm ătoarelor men ţiuni: 
 
Prin completarea acestui formular, solicit şi accept în mod expres ca datele mele cu caracter personal, inclusiv Codul 
Numeric Personal, introduse în prezentul formular, să fie prelucrate de către Banca Comercială Română S.A. (“BCR”), 
societate administrată în sistem dualist, în vederea furnizării de informaţii suplimentare privind oferta de produse şi servicii 
BCR: Creditul de nevoi personale acordat în scop de refi nan țare şi Pachetul complet de asigurare , care oferă 
protecţie extinsă pentru situaţii neprevăzute. În acest sens înţeleg şi accept faptul că voi fi contactat în mod direct de către 
reprezentanţii BCR în vederea transmiterii de informaţii referitoare la produsele mai sus menţionate. 
 
Confirm faptul că toate informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete şi, în conformitate cu prevederile Legii 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor 
date. Înţeleg faptul că BCR este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 
3776 şi sub nr. 3772. 
 
Declar că sunt de acord, în mod expres şi neechivoc, cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inclusiv a Codului 
Numeric Personal, direct sau prin intermediul terţilor contractanţi în vederea furnizării de informaţii suplimentare, conform 
celor menţionate anterior. Transmit prezenta solicitare în deplină cunoştiinţă de cauză în legătură cu prevederile Legii 
677/2001, conform căreia beneficiez de următoarele drepturi: 
 
a) dreptul la informare (art. 12) dreptul de a obţine identitatea operatorului, de a fi informat asupra scopului prelucrării 
datelor cu caracter personal cât şi de a obţine informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai 
datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor 
menţionate în cuprinsul acestui document (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra 
datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui decizii individuale şi dreptul de acces la justiţie). 
 
b) dreptul de acces la date (art. 13) dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în mod gratuit, pentru o 
solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta. 
 
c) dreptul de interven ţie asupra datelor (art. 14) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, 
actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, 
în special a datelor incomplete sau inexacte. 
 
d) dreptul de opozi ţie (art.15) dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de 
situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există 
dispoziţii legale contrare. 
 
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individual e (art.17) dreptul de a cere şi de a obţine: (i) retragerea sau anularea 
oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa mea, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter 
personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competenţa 
profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; (ii) reevaluarea oricărei alte decizii luate în 
privinţa mea, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date 
care întruneşte condiţiile prevăzute la punctul (i). 
 
f) dreptul de a m ă adresa justi ţiei (art.18): dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, supuse unei 
încălcări. 
 
Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informaţii despre produse şi activităţi ale băncii şi ale 
partenerilor săi.1 

De asemenea, împuternicesc banca să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în 
condiţiile legii. 
 
Înţeleg şi sunt de acord că simpla trimitere a formularului nu echivalează cu obligarea BCR de a acorda produsul bancar 
pentru care am aplicat, precum şi că BCR are dreptul de a refuza acordarea produsului bancar pentru care am aplicat ca 
urmare a neprezentării de către mine a tuturor datelor/informaţiilor/documentelor solicitate de BCR (cum ar fi, dar fără a 
se limita la: documente de identitate, dovada venitului/veniturilor obţinute, documente referitoare la garanţii, dacă este 
cazul etc.) şi ca urmare a verificărilor efectuate de către BCR, în conformitate cu procedurile interne şi cu dispoziţiile 
legale în vigoare. 
 

1 În cazul în care nu sunte ţi de acord cu contactarea Dumneavoastr ă direct ă de către un reprezentant BCR, în 
scop de marketing (promovare de produse şi servicii sau ofertare), v ă rug ăm să vă adresa ţi unei unit ăţi BCR sau 
să apela ţi InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227) disponibil n on-stop, apelabil gratuit din orice re ţea naţional ă. 


