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NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN CONTEXTUL FUZIUNII CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. CU VISTA BANK (ROMANIA) S.A. 

PERSOANE FIZICE / PERSOANE FIZICE AUTORIZATE 

 
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE și a Legii 190/ 2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate enumerate mai jos înțeleg că entitățile Credit 
Agricole Bank Romania S.A. și Vista Bank (Romania) S.A. (în calitate de operatori asociați, denumite împreună 
în continuare „Băncile”) prelucrează datele lor cu caracter personal, modul și scopul în care acestea le 
folosesc, condițiile în care Băncile le pot divulga altora și cum se stochează în condiții de siguranță. 
 
1. Operatorii asociați de date cu caracter personal 
 
Credit Agricole Bank Romania S.A. (numită în continuare CABR), societate bancară română, având sediul 
social în București, Str. Berzei nr.19, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/3797/1996, Cod Unic de 
Înregistrare nr. 8490099, înregistrată în Registrul Bancar BNR sub numărul RB-PJR-40-033/1999  
 
și 
 
Vista Bank (Romania) S.A. (numită în continuare VBR), societate bancară română, având sediul social în 
București, str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/4436/1998, Cod 
Unic de Înregistrare RO 10556861, înregistrată în Registrul Bancar BNR sub numărul RB-PJR-40-044/1999. 
 
2. Responsabilul cu protecția datelor/datele de contact ale acestuia 
Dacă există nelămuriri asupra aspectelor ce țin de protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta 
Responsabilii cu Protecția Datelor din cadrul celor două Bănci, după cum urmează: 
 
Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Credit Agricole Bank Romania S.A. poate fi contactat în scris, la 
adresa: Str. Berzei nr. 19, Sector 1, București, la adresa de e-mail dpo@credit-agricole.ro sau prin telefon la 
numărul 021 30 40 300. 
 
Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Vista Bank (Romania) S.A. poate fi contactat în scris, la adresa 
Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, Sector 1, București, la adresa de e-mail protectiadatelor@vistabank.ro sau 
prin telefon la numărul 021 20 64 257. 
 
3. Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate 
• client, beneficiarul real, persoanele autorizate să reprezinte clientul, persoanele împuternicite să ridice 

corespondența, utilizatori autorizați ai unui card de debit suplimentar, solicitant de credit/ card credit, soț/ 
soție solicitant credit/ card credit, codebitor, garant fideiusor, utilizator autorizat card credit, utilizator card 
credit suplimentar.  

4. Tipurile de date cu caracter personal 
 
Pentru Client: 
• nume, prenume, Cod Numeric Personal (CNP), copia actului de identitate, semnătura, data și locul 

nașterii, serie și număr Carte de identitate/Buletin de identitate/Pașaport, emitent act de identitate, 
valabilitate act de identitate, naționalitate, cetățenie, țara de origine, adresa de domiciliu/reședință fiscală 
și de corespondență, număr de identificare fiscală, număr de telefon fix/mobil, email, mediul în care 
locuiește, cod țară, studii, stare civilă, număr membri de familie, tip locuință, ocupație, numele 
angajatorului/numele activității independente desfășurate (avocat, notar, medic, arhitect 
etc.)/pensionar/șomer, funcție, data angajării la actualul loc de muncă, scopul relației de afaceri, natura 
relației cu banca, nivelul lunar al veniturilor, nivelul estimat al tranzacțiilor care vor fi efectuate anual, sursa 
fondurilor, precizarea activității curente în cazul Persoanelor Fizice Autorizate (PFA), dacă persoana (sau 
membrii direcți ai familiilor lor, adică soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora, părinții) este Persoană 
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Expusă Public (PEP) sau este cunoscută public că are legături apropiate cu Persoane Expuse Public, 
tipuri de depozite, implicare sau nu într-un proces judiciar și/sau litigiu (inclusiv potențiale), număr dosar, 
obiectul dosarului, părțile din proces, calitatea procesuală, termen de judecată, motive, produse și servicii 
solicitate, emiterea unui card de debit/credit, numărul cardului, valuta cardului, numărul de cont, numele 
de fată al mamei, numărul și soldul conturilor, în cazul conturilor de custodie, de depozit și altele - 
cuantumul brut total plătit/creditat în legătură cu respectivul cont, al dobânzilor, al dividendelor, altor 
venituri generate, precum și încasările brute totale din vânzarea/răscumpărarea activelor financiare, 
deținerea de casete de valori, înregistrările conversațiilor telefonice și a altor mijloace de comunicare 
electronică atunci când este necesar, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere video.  

Pentru beneficiarul real: 
• nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu/rezidență fiscală, țară, copia actului de identitate, 

numărul de identificare fiscală. 

Pentru persoanele împuternicite să ridice corespondența: 
• nume, prenume, date de identificare, copia actului de identitate, semnătura. 

Pentru utilizatorii autorizați ai unui card de debit suplimentar: 
• nume, prenume, Cod Numeric Personal (CNP), data nașterii, locul nașterii, seria și numărul actului de 

identitate, tipul actului de identitate, autoritatea emitentă, data emiterii actului de identitate, adresa de 
domiciliu, adresa de email, număr telefon domiciliu, telefon mobil, relația cu deținătorul principal de card, 
copia actului de identitate, semnătura. 

Pentru persoanele autorizate/împuternicite să reprezinte clientul: 
• nume, prenume, gen, tip act de identitate, număr și serie act de identitate, autoritate emitentă, data emiterii 

actului de identitate, copie act de identitate, semnătura, tip de reprezentare. 

Pentru solicitant de credit/ card credit, utilizator autorizat al unui card de credit: 
• numele, prenumele, Cod Numeric Personal (CNP), copia actului de identitate, semnătura, data și locul 

nașterii, serie și număr Carte de identitate/Buletin de identitate/Pașaport, emitent act de identitate, 
valabilitate act de identitate, naționalitate, cetățenie, țara de origine, adresa de domiciliu/ reședință, 
numărul de telefon fix/mobil, e-mail, tip locuință, mediul în care locuiește, studii, stare civilă, număr 
persoane în întreținere, ocupație, numele angajatorului/ numele activității independente desfășurate/ 
pensionar/ șomer, tip contract de muncă, funcția, vechime totală în muncă, vechime la actualul loc de 
muncă, suma solicitată, valuta, perioada, data dorită a scadenței, tip rambursare, destinația creditului, 
valută card de credit, suma solicitată, numele mamei înainte de căsătorie, cum se dorește să apară numele 
pe cardul de credit, nivelul lunar al veniturilor, referințe conturi și istoric în relația cu Banca, referințe 
facilități credite, angajamente de plată lunare, implicare sau nu într-un proces judiciar și/ sau litigiu (inclusiv 
potențiale), număr dosar, obiectul dosarului, părțile din proces, calitatea procesuală, termen de judecată, 
motive, produse și servicii solicitate, înregistrările conversațiilor telefonice și a altor mijloace de comunicare 
electronică atunci când este necesar, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere video. 

Pentru soț/ soție solicitant credit/ card credit: 
• nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, copie act de identitate, semnătura, loc de muncă, 

funcția, venitul lunar, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere video. 

Pentru codebitor și garant fideiusor: 
• nume, prenume, date de identificare, copie act de identitate, semnătura, relația cu solicitantul, Cod 

Numeric Personal (CNP), cetățenie, țara de rezidență, loc naștere, stare civilă, adresa curentă/ din actul 
de identitate, telefon fix, telefon mobil, e-mail, detalii privind locul de muncă (salariat, asociat, acționar, 
liber profesionist, pensionar, altele), profesia, poziția, numele angajatorului, tipul companiei, tip contract 
muncă, vechime totală în muncă, vechime în muncă la actualul loc de muncă, angajamente de plată lunare 
(credite, leasing, carduri de credit, descoperit de cont curent), creditor, destinație credit, rata lunară/ limita 
acordată, perioada acordare, alte datorii lunare (pensii alimentare, chirii, prime de asigurare, CAR, popriri 
etc), destinație/ tip datorie, suma de plată, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere 
video. 

Pentru utilizatorii unui card de credit suplimentar: 
• nume, prenume, Cod Numeric Personal (CNP), data nașterii, locul nașterii, seria și numărul actului de 

identitate, tipul actului de identitate, autoritatea emitentă, data emiterii actului de identitate, adresa de 
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domiciliu, cetățenie, țara de rezidență, adresa de email, număr telefon fix, telefon mobil, relația cu 
deținătorul principal de card, copie act de identitate, semnătura, imaginile înregistrate de către mijloacele 
de supraveghere video, numele mamei înainte de căsătorie, cum se dorește să apară numele pe card. 

În plus, pentru clienții cu conturi de plăți cu servicii de bază: 
• documente justificative pentru dovedirea criteriului de vulnerabilitate financiară, dacă deține conturi la alte 

bănci, cu specificarea băncii, dacă a deținut conturi la alte bănci, dacă a fost închis contul la inițiativa 
persoanei sau a băncii, iar dacă a fost închis la inițiativa băncii se cere motivul, venitul brut lunar, toate 
sursele de venit, documente justificative de venit: venit salarial lunar - adeverință ANAF/de la angajator, 
cupon pensie, venituri din chirii/profesii liberale/activități independente/drepturi de proprietate intelectuală, 
decizii de impunere ANAF, declarația clientului înregistrată la ANAF pentru venituri realizate și estimate, 
documente justificative în cazul altor venituri, alte venituri obținute în ultimele 6 luni. 

5. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul legal al prelucrării 
Aceste date personale se prelucrează în vederea furnizării produselor și serviciilor bancare solicitate de client, 
inclusiv evaluarea eligibilității acestuia, a cunoașterii clientelei, a conformării fiscale, a respectării legislației 
MiFID, a asigurării securității spațiilor, bunurilor și persoanelor. De asemenea, datele personale se prelucrează 
și în scopul procesului de fuziune prin absorbție a CABR de către VBR. 
 
Temeiul legal al prelucrării este dat de executarea solicitării de stabilire a relației contractuale (Regulament 
art. 6, alin. (1) lit. b)), în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine Băncii (Regulament, art.6, alin.(1), 
lit. c)), în scopul intereselor legitime urmărite de Bancă (Regulament, art.6, alin.(1), lit. f)). 
 
6. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei asemenea obligații 
Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal solicitate duce la imposibilitatea stabilirii unei 
relații contractuale cu VBR. 
 
7. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
În afară de Bănci, datele dumneavoastră se pot transmite către alte instituții, menționate în contract, conform 
prevederilor legale: Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, BNR, CRC, ONPCSB, FGDB, alte autorități ale 
statului, cât și către acționarii Băncilor, procesatorii de carduri și operatorul SWIFT, furnizori ce asigură 
funcționalitatea produselor și serviciilor Băncilor. 
 
8. Transferul de date către terțe persoane 
Cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a comunicării datelor către acționarii Băncilor, către procesatorii de 
carduri și către operatorul SWIFT, aflați pe teritoriul UE, nu vom transfera datele personale în afara României. 
 
9. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
Perioada de stocare și criteriile utilizate pentru determinarea perioadei sunt cele prevăzute în legislația 
națională aferentă regimului de stocare și arhivare a documentelor care conțin respectivele date cu caracter 
personal. 
 
10. Drepturile persoanei vizate cu privire la datele personale 
Dreptul de acces și informare, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere dacă persoana 
vizată apreciază că drepturile sale privind protecția datelor personale au fost încălcate, dreptul persoanei 
vizate de a se adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, C.P. 010336, București, România, e-mail 
anspdcp@dataprotection.ro, dreptul de retragere a consimțământului, în cazurile în care prelucrarea se face 
pe baza consimțământului persoanei vizate (retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor), 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 
 
11. Securitatea datelor cu caracter personal 
Băncile protejează securitatea datelor cu caracter personal pe care le dețin. Există implementate măsuri 
tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale în relație cu: distrugerea, utilizarea, 
modificarea și/sau dezvăluirea lor neautorizată sau accidentală, furtul și pierderea accidentală, accesul 
neautorizat la date, utilizarea lor necorespunzătoare, orice altă formă de prelucrare neautorizată a lor. 
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