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INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
ALE REPREZENTANTILOR PARTENERILOR DE AFACERI AI BANCII
Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul”) conține o serie
de reguli care vizează asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu drepturile
și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a crește nivelul de protecție a datelor
personale. Prezenta informare cuprinde detalii referitoare la aceste cerințe ale Regulamentului și
modalitatea în care Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. prelucrează datele cu caracter
personal ale reprezentantilor (angajati, colaboratori, conducatori etc.) partenerilor sai de afaceri
(furnizori si prestatori de servicii, consultanti etc.).
Secțiunea 1 – Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Banca Comerciala INTESA
SANPAOLO ROMANIA S.A. („Banca”), cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Cladirea America
House, Aripa Est si Vest, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 6, cod poştal 011141, înscrisă în
Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-02-032/1999, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/2449/02.03.2015, Cod Unic de Înregistrare
RO 8145422.
Secțiunea 2 - Temeiul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se bazează pe următoarele temeiuri legale:
a) obligațiile legale pe care le are Banca, cum ar fi obligatii legale de administrare/inregistrare,
arhivare etc.; b) interesul legitim, precum apararea drepturilor Bancii, prevenirea fraudelor, scopuri
administrative interne etc.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt necesare pentru urmatoarele scopuri:
 administrarea contractului incheiat cu societatea pe care o reprezentati
 respectarea obligațiilor legale (ca de exemplu obligații fiscale, contabile, de
administrare/inregistrare, de arhivare etc.)
 îndeplinirea obligațiilor de prevenire a spălării banilor și combatere a finanțării actelor de
terorism, precum și supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale (ca de
exemplu: proceduri/notificări legale)
 recuperarea datoriilor, prevenirea și detectarea fraudelor, solutionarea litigiilor
 securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private (ca de exemplu: monitorizare video a
spațiului societății)
 soluționarea petitiilor (cereri/sesizări/reclamații) pe care ni le transmiteți
 realizarea de statistici/studii/situații/rapoarte etc.
Secțiunea 3 - Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Banca poate prelucra diferite date cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra, precum:
numele și prenumele; functia/calitatea, date despre angajatorul dvs., date de contact precum:
numarul de telefon, emailul, adresa de serviciu; semnătura; datele privind actul de identitate; date pe
care ni le furnizati dumneavoastra in mod direct, date din surse publice sau date primite de la
angajatorul dvs., autoritati publice (ANSPDCP, instanțe de judecată, organe judiciare etc.), avocați,
reprezentanți legali etc.
Secțiunea 4 – Durata prelucrarii datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor
pentru care acestea au fost colectate (include perioada de stocare în vederea auditării și cea
necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță), impusă de prevederile
legale aplicabile în domeniu, precum si de dispozițiile privind arhivarea. Durata stocarii datelor
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dumneavoastra personale in scopurile de marketing direct descrise mai sus se va face pe o perioadă
de cel mult 10 ani de la momentul încetării relațiilor contractuale dintre Banca si societatea pe care o
reprezentati (cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă mai lungă de
păstrare).
Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar și le vom
prelucra doar în scopurile pentru care au fost obținute.
Secțiunea 5 - Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate, este posibil ca Banca sa comunice o parte sau
toate categoriile de date personale catre urmatoarele categorii de destinatari (in calitate de persoane
imputernicite de catre Banca sau in calitate de operatori asociati sau independenti, dupa caz):
- autoritati de stat publice centrale/locale, autoritati de supraveghere/control, institutii/agentii de
stat/guvernamentale, asociatii/alte organisme inclusiv din domeniul bancar;
- instante judecatoresti sau arbitrale, organe judiciare, notari publici, avocati, experti, reprezentanti
legali, executori judecatoresti, birouri de traduceri, auditori financiari, alte servicii autorizate;
- companii din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo (din motive administrative, organizatorice sau tehnice
etc.);
- furnizori de servicii, precum furnizori de servicii de curierat, intretinere, dezvoltare si suport IT,
managementul documentelor, consultanta profesionala etc.
Sectiunea 6 - Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații
internaționale în afara Uniunii Europene
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul, cât și în exteriorul Spațiului Economic
European (SEE), numai sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea,
în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor. Banca se va asigura că
transferul, după caz, al datelor cu caracter personal în afara SEE primește un nivel adecvat de
protecție, așa cum o face în SEE (cum ar fi clauzele contractuale standard pentru transferurile de
date cu caracter personal către alte companii). Banca nu va dezvălui datele cu caracter personal
părților care nu sunt autorizate să le proceseze.
Secțiunea 7 - Drepturile dumneavoastră
In conformitate cu legislatia aplicabila, in calitatea dumneavoastra de persoana vizata aveti
urmatoarele drepturi: 1) dreptul de acces; 2) dreptul la rectificare; 3) dreptul la stergere (“dreptul de
a fi uitat”); 4) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 5) dreptul la portabilitatea datelor; 6) dreptul la
opozitie; 7) procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 8) dreptul de a
depune o plangere catre autoritatea de supraveghere competenta pentru protectia datelor fara a
aduce atingere dreptului de a face apel la orice alta instanta administrativa sau jurisdictionala, in cazul
in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra personale are loc cu incalcarea
Regulamentului si/sau a reglementarilor aplicabile, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala
pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP (www.dataprotection.ro).
Va puteti exercita in orice moment aceste drepturi prin trimiterea unei cereri sau puteti adresa orice
intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa de e-mail
dpo@intesasanpaolo.ro sau prin posta la sediul B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. din Bucuresti,
Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, Sector
1, Cod postal 011141.
Mai multe informatii despre prelucrarea datelor personale si drepturile dumneavoastra puteti afla pe
site-ul Bancii https://www.intesasanpaolobank.ro/, sectiunea Protectia datelor.
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