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În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în cele ce urmează „GDPR”) și 
în ceea ce privește datele furnizate de către Client sau obținute de către Operatorul de date în timpul 
relațiilor contractuale sau precontractuale, Clientul este informat prin prezenta că datele sale vor fi 
procesate prin următoarele mijloace și în următoarele scopuri: 

Operatorul de date 

Operatorul de date, asa cum este definit in prevederile GDPR este TRANSILVANIA LEASING AND CREDIT 

IFN SA, cu sediul social in Brașov, bulevardul Eroilor, nr. 3A, mezanin, cu care aveți relații contractuale 
sau precontractuale, entitate denumită în continuare Operatorul. Operatorul poate fi contactat la 
adresa menționată mai sus sau prin e-mail la adresa gdpr@transilvanialeasingsicredit.ro. 

Tipuri de date despre persoana vizată prelucrate de către Operator (date cu 

caracter personal și specifice domeniului de  activitate) 
- nume si prenume,  CNP, data si locul nasterii, sexul, cetatenia, starea civila, seria si numar 

CI/BI/Pasaport, adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), telefonul/ faxul, e-mailul, 

semnatura; 

- situatia studiilor, profesionala si fiscala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul domiciliului (ex. 

proprietate, chirie etc.), precum si istoricul acestora, expunerea politica, daca este cazul, si functia 

publica detinuta, datele privind sanctiuni, daca este cazul, date privind beneficiarul real; 

- sursa fondurilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, datele bancare, 

inclusiv privind produsele bancare achizitionate, tranzactiile bancare si produsele de asigurare, date 

privind lichiditatea, obligatiile de plata (ex. cheltuieli lunare, asigurari, taxe, impozite etc.), numarul 

membrilor de familie si al persoanelor aflate in intretinere, date privind starea de sanatate necesare 

pentru incheierea produselor de asigurare specifice; 
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- in cazul produselor de creditare, datele sotiei/sotului/partenerului (co-debitori), astfel cum sunt 

mentionate mai sus, precum si tipul angajamentului, suma lunara de plata, datele garantilor si 

imputernicitilor in relatia cu Operatorrul , persona de contact, litigiile solicitantului si codebitorului, 

apartenenta la un grup de clienti, alte date, informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau 

beneficiar al politei de asigurare; in situatia existentei unui grup de clienti, Operatorul va prelucra si 

datele cu caracter personal ale persoanelor ce fac parte din cadrul grupului (sotul/sotia, rudele si afinii 

de gradul I), avand expunere la risc fata de Operator. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 
Operator-ul prelucrează datele cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „date cu caracter 

personal” sau „date”) furnizate de către Client: 

a. Fără a fi necesar să obțină consimțământul dumneavoastră explicit, în următoarele scopuri: 

- incheierea relatiei contractuale cu Operatorul, pe baza cererii dumneavoastra de incheiere a unui 

contract de leasing/credit; 

- prevenirea si combaterea fraudelor, a finantarii terorismului si a spalarii banilor, realizarea analizei de 

cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte; 

- raportarea catre si verificarile in cadrul bazelor de date gestionate de Centrala Riscului de Credit, ANAF; 

- raportarea catre institutiile de stat, pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor, 

cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, etc.; 

- colectarea debitelor, recuperarea creantelor, executarea silita a sumelor datorate Operatorului, 

administrarea popririlor si sechestrelor; 

- emiterea documentelor contractuale de asigurare si stabilirea cuantumului obligatiei de plata in cazul 

producerii riscurilor asigurate 

- in scopuri statistice. 

b. Numai cu consimțământul dumneavoastră explicit, în următoarele scopuri: 

- activități de verificare prealabilă precontractuală și anume consultarea bazei de date a Centralei 
Riscului de Credit; 

- activități promoționale: să vă contacteze prin e-mail, poștă, SMS și/sau apeluri telefonice, buletine 
informative, comunicări comerciale și/sau materiale publicitare cu privire la produsele sau serviciile 
oferite de către Operator și să măsoare nivelul de satisfacție privind calitatea respectivelor servicii.  
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Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR și anume: 
legitimitatea, transparența și corectitudinea. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate prin în următoarele moduri: colectare, 

înregistrare, organizare, structurare, stocare, consultare, modificare, diseminare, dezvăluire prin 
transmitere, recuperare, restricționare, ștergere sau distrugere. Datele dumneavoastră cu caracter 
personal sunt supuse atât procesării tipărite, cât și procesării electronice. 

Perioade de retenție a datelor cu caracter personal 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe urmatoarele perioade de timp: 

- pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Operatorului, la care se adauga 15 ani de la 

incetarea relatiei contractuale, daca printr-o prevedere legala aplicabila nu este necesara pastrarea pe o 

perioada mai mare, 

- pe o durata de 5 ani, in cazul in care nu s-a incheiat o relatiei contractuala cu dumneavoastra, conform 

legislatiei pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor (Legea nr. 656/2002), 

- daca prelucrarea este efectuata in scop de marketing direct - pe durata relatiei contractuale cu 

Operatorul, la care se adauga 1 an de la incetarea acesteia. In situatia in care va retrageti 

consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din 

momentul retragerii consimtamantului. 

Destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari: 

- persoana vizata si reprezentantii persoanei vizate, 

-societati de asigurare  

- agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor,  

- notari publici, executori judecatoresti,  

- avocati, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, auditori si alt tip de consultanti,  

- furnizori de servicii ai Operatorului  
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- Centrala Riscului de Credit,  

- autoritati publice din Romania (ex. Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiul National de Prevenire si 

Combatere a Spalarii Banilor etc);  

-Centrala Incidentelor de Plati. 

Datele cu caracter personal transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la 

scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert. 

Transferuri internaționale de date cu caracter personal 
Operatorul nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.  

Drepturile persoanei vizate 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul: 

i. să obțineți confirmarea sau infirmarea faptului că datele cu caracter personal referitoare la 

dumneavoastră sunt procesate, precum și să obțineți o copie a acestor date; 

ii. să obțineți o indicare a: a) sursei datelor cu caracter personal; b) scopurilor și mijloacelor de 
procesare; c) logicii implicate în cazul procesării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice fără 
intervenție umană; d) identității și datelor de contact ale Operatorului, reprezentanților Operatorului, 
persoanelor Împuternicite de Operator și responsabilului cu protecția datelor, dacă este cazul; e) 

beneficiarilor sau categoriilor de beneficiari cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau 
care se pot familiariza cu acestea în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul Statului, 

procesatorilor sau angajaților care efectuează procesarea; 

iii. să obțineți: a) actualizarea, rectificarea sau completarea datelor; b) ștergerea, anonimizarea sau 
blocarea datelor cu caracter personal prelucrate ilegitim; c) certificarea faptului că operațiunile 
menționate la literele a) și b) au fost făcute cunoscute, inclusiv în legătură cu conținutul acestora, celor 
cărora le-au fost comunicate sau dezvăluite datele prin transmitere, cu excepția cazului în care acest 
lucru este imposibil sau implică un efort disproporționat ; d) un format structurat de la Operator , utilizat 

în mod obișnuit și furnizat într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, cu datele cu caracter personal 
legate de dumneavoastră și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, să obțineți transmiterea 
respectivelor date direct de la un Operator  la altul; 

iv. să obiectați cu privire la: a) procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, chiar dacă 
acestea sunt pertinente pentru scopul pentru care au fost colectate. b) procesarea datelor 
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dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă 
sau pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicare comercială, prin utilizarea sistemelor de 
telefonie automată fără operator, prin e-mail sau prin intermediul telefonului tradițional și/sau prin 

metode poștale de marketing pe suport de hârtie.  Respectivul drept de a obiecta poate fi exercitat 
numai parțial, permițând astfel persoanelor vizate să opteze dacă vor primi numai comunicări prin 
mijloace tradiționale sau numai prin mesaje automate sau niciunul dintre cele două tipuri de 
comunicare. 

v. Prin urmare, în calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată, aveți drepturile conform art. 13-18 din 

Lege și art. 15 - 21 din GDPR, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, 
conform art. 18 din Lege si art. 77 din GDPR. 
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