NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ÎN CONTEXTUL FUZIUNII CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.
CU VISTA BANK (ROMANIA) S.A. - PERSOANE JURIDICE

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
Persoane vizate ale căror date personale sunt colectate direct de către Bancă: reprezentant, reprezentant
legal, utilizator autorizat, utilizator de card autorizat, utilizator și reprezentant legal (eBanking), utilizator
operator, utilizator aprobator (cu drept de autorizare),împuternicit pe cont, împuternicit, curator, tutore, delegat,
deponent, deținătorul (de card), utilizator mandatat, garanți, fideiusori, codebitori;
Persoane vizate ale căror date personale nu sunt colectate direct de către Bancă:plătitor, beneficiar real,
asociați/ acționari, membri ai Consiliului de Administrație, Consiliului de Supraveghere, Directoratului sau ai
conducerii societății, beneficiar real/ persoane care controlează compania, beneficiarul plății, giranți, titular de
cont persoană fizică.
Reprezentantul legal va transmite această notificare persoanelor vizate ale căror date nu au fost colectate
direct de către Bancă.
4. Tipurile de date cu caracter personal
Pentru reprezentant:
• numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), copia actului de identitate, semnătura, Carte de
identitate/Buletin de identitate/Pașaport,angajator, înregistrările conversațiilor telefonice purtate cu Banca
și a altor mijloace de comunicare electronică atunci când este necesar, imaginile înregistrate de către
mijloacele de supraveghere video.
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Pentru reprezentant legal, împuternicit pe cont, împuternicit, curator, tutore, PFA, titular de cont (PFA),
deponent:
• numele, prenumele, funcție, email, telefon, angajator, copie act identitate, serie și număr act identitate,
autoritatea emitentă, data emiterii, semnătura, dacă este Persoană Expusă Public (PEP), înregistrările
conversațiilor telefonice purtate cu Banca și a altor mijloace de comunicare electronică atunci când este
necesar, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere video; pentru PFA se adaugă
pregătirea profesională, sursa fondurilor, activitatea curentă, cifra de afaceri anuală, nivel estimat al
tranzacțiilor.
Pentru utilizator autorizat de card, deținătorul (de card):
• numele, prenumele, ID utilizator, funcția, data nașterii, locul nașterii, serie și număr Carte de
identitate/Buletin de identitate/Pașaport, emitent act identitate, valabilitate act de identitate, Cod Numeric
Personal (CNP), numele de fată al mamei, email, telefon fix domiciliu, telefon mobil, copie act identitate,
semnătura, înregistrările conversațiilor telefonice purtate cu Banca și a altor mijloace de comunicare
electronică atunci când este necesar, imaginile înregistrate de către mijloacele de supraveghere video.
Pentru reprezentant legal și utilizator (eBanking), utilizator autorizat, utilizator operator, utilizator
aprobator (cu drept de autorizare), utilizator mandatat, împuternicit:
• numele, prenumele, ID client, adresă, număr de telefon, email, nume utilizator, serie Token, serial banking
PIN, semnătura, angajator, copie act de identitate, înregistrările conversațiilor telefonice purtate cu Banca
și a altor mijloace de comunicare electronică atunci când este necesar, imaginile înregistrate de către
mijloacele de supraveghere video.
Pentru delegat:
• numele, prenumele, funcție, angajator, act de identitate, copie act de identitate, semnătura, imaginile
înregistrate de către mijloacele de supraveghere video, dacă este Persoană Expusă Public (PEP).
Pentru beneficiarul real, beneficiar real/ persoane care controlează compania, asociați/ acționari,
membri ai Consiliului de Administrație, Consiliului de Supraveghere, Directoratului sau ai conducerii
societății:
• nume, prenume, data nașterii,locul nașterii, adresa de domiciliu-reședință/ rezidența fiscală, țara de
reședință, copie act de identitate, număr de identificare fiscală (NIF/TIN), e-mail, dacă este Persoană
Expusă Public (PEP).
Pentru platitor:
• nume, prenume, numărul de cont, adresa sau numărul actului de identitate, data și locul nașterii, numărul
de identificare al clientului.
Pentru beneficiarul plății, titular de cont (persoană fizică):
• nume, prenume, numărul de cont.
Pentru giranți:
• nume, prenume.
Pentru garanți, fideiusori, codebitori:
• nume, prenume, domiciliu, serie și număr act de identitate, emitent act de identitate, data emiterii, Cod
Numeric Personal (CNP), copie act de identitate, semnătura, imaginile înregistrate de către mijloacele de
supraveghere video.
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.
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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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