INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
B.R.D. – Groupe Société Générale S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J/40/608/19.02.1991, CUI/CIF RO361579, numar de
inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-007/1999 (in continuare „BRD”, „Banca” sau „Noi”), in
calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza date cu caracter personal ale urmatoarelor
categorii de persoane vizate: persoane fizice care solicita inscrierea in Campania „Pre Black Friday Expresso”,.
BRD informeaza prin prezenta Persoanele Vizate cu privire la (i) modul in care le prelucreaza datele
cu caracter personal, precum si cu privire la (ii) drepturile pe care le au in conformitate cu GDPR.

I.

PENTRU CE PRELUCRAM DATE CU CARACTER PERSONAL?

A.

INSCRIEREA IN CADRUL CAMPANIEI

In scopul inscrierii dvs. in cadrul Campaniei, inclusiv utilizarii de catre Banca a adresei dvs de e-mail
pentru comunicarea codului de participare, prelucram urmatoarele date cu caracter personal Prenume,
Nume, Numar de telefon, Adresa de e-mail, CNP, pe care ni le-ati furnizat direct prin formularul online
de participare.
Temeiul prelucrarii: consimtamantul persoanei vizate (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR).
Puteti sa va retrageti consimtamantul de a participa la Campanie oricand pe durata acesteia, pana la
momentul datei de sfarsit a Campaniei, prin transmiterea unui e-mail de refuz de inscriere la aceasta
Campanie, transmis de pe adresa de e-mail comunicata de solicitant in formularul de inscriere catre
adresa de de e-mail mybrdcontact@brd.ro. Consecinta retragerii consimtamantului este imposibilitatea
inscrierii dvs. in randul participantilor eligibili pentru beneficiile acordate in cadrul Campaniei.
B. IDENTIFICAREA CA PARTICIPANT ELIGIBIL IN CADRUL CAMPANIEI
Vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal Prenume, Nume, Numar de telefon, Adresa e-mail,
, CNP, codul unic de confirmare a inscrierii, in vederea validarii calitatii dvs. de participant eligibil in
cadrul Campaniei.
Temeiul prelucrarii: interesul legitim (Art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR) de a verifica indeplinirea criteriilor
de eligibilitate de catre solicitanti pentru ca acestia sa poata beneficia de avantajele Campaniei.
C. ACORDAREA BENEFICIILOR DIN CADRUL CAMPANIEI
In scopul acordarii beneficiului acordat in cadrul Campaniei (rate de dobanda fixa preferentiala) prelucram
urmatoarele date cu caracter personal: informatia cu privire la detinerea altor produse si servicii proprii de
la BRD, optiunea de incasare intr-un cont BRD a venitului, optiunea de accesare a unui card de credit.
Temeiul prelucrarii: interesul legitim (Art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR) de a verifica indeplinirea criteriilor de
eligibilitate de catre solicitanti pentru ca acestia sa beneficieze de avantajele Campaniei.
D. GESTIONAREA CERERILOR / PLANGERILOR CU PRIVIRE LA DERULAREA CAMPANIEI
Prelucram datele dvs. cu caracter personal in vederea solutionarii cererilor / plangerilor Dvs. cu privire
la derularea Campaniei.
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In cazul in care sunteti de acord, inregistram audio convorbirile cu Dvs. in scopul anterior mentionat.
Daca nu doriti inregistrarea convorbirii conform celor de mai sus, ne puteti contacta pe alte canale
disponibile, cum ar fi prin e-mail sau scriindu-ne la adresa Noastra indicata in Regulamentul de
Campanie.
Temeiul prelucrarii: interesul legitim (Art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR).
consimtamantul persoanei vizate (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR) - pentru inregistrarea convorbirilor.
Prelucrăm datele Dvs. și pentru scopuri corelative, care nu sunt specifice Campaniei (precum procedura de
intrare in relatie cu Banca). Informații detaliate despre aceste prelucrări puteți afla din documentul cadru
care guvernează prucrarea datelor Dvs. în contextul relației Banca – client, accesibil pe site-ul BRD aici
https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.
II.
DE UNDE AVEM DATELE DVS?
Prelucram datele cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct prin formularul de participare
la Campania „Pre Black Friday - Expresso” si date pe care le generam ca urmare a interactiunii cu dvs.
(de exemplu : data deschiderii produselor / serviciilor)
III.
CUI DEZVALUIM DATELE DVS?
De la caz la caz, putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice pentru
conformarea noastra cu obligatii legale specifice in materie de colaborare cu acestea si/sau entitati de
control (inclusiv auditori externi) care solicita date de la BRD in conformitate cu dispozitiile legale si
regulile stabilite la nivelul Grupului Société Générale.

IV.
TRANSFERUL DATELOR DVS IN STRAINATATE
In contextul prelucrarilor de date pe care le genereaza participarea dvs. in cadrul Campaniei, NU
transferam datele dvs. cu caracter personal in afara Romaniei.

V.

CAT PASTRAM DATELE DVS?

Pastram datele dvs. cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate, pe durata necesara desfasurarii Campaniei, iar ulterior, in vederea conformarii cu
obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv
de arhivare, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor la nivelul BRD.
La cerere, puteti obtine informatii suplimentare despre termenele de pastrare aplicabile datelor dvs. cu
caracter personal.

VI.
CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI?
Conform legii, beneficiati de urmatoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal de catre BRD:
a)
Dreptul de acces: puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs., precum si
informatii privind specificul prelucrarii. Puteti obtine gratuit o copie a datelor cu caracter personal
prelucrate, precum si contra-cost orice copii suplimentare;
b)
Dreptul de rectificarea datelor: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dvs. cu caracter
personal incorecte ori, dupa caz, sa completam datele care sunt incomplete;
c)
Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand: (i)
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ati retras
consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu le mai putem prelucra pe alte
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temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu
caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d)
Retragerea consimtamantului: puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant;
e)
Dreptul de opozitie: va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, precum si
prelucrarilor bazate pe interesul legitim al BRD, din motive care tin de situatia dvs. specifica;
f)
Dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cand
contestati corectitudinea datelor cat timp se verifica exactitatea datelor in cauza, precum si in alte
situatii prevazute de Art. 18 din GDPR;
g)
Dreptul la portabilitate: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. cu
caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat.
Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. cu caracter personal unei alte entitati,
daca este posibil din punct de vedere tehnic;
h. Drepturile aferente deciziilor automate - veti beneficia de garantii adecvate pentru deciziile automate.
In special, veti avea dreptul: (i) sa va exprimati punctul de vedere cu privire la respectiva decizie
automatizata; (ii) de a ne solicita o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane; respectiv (iii)
sa contestati decizia automatizata;
i)
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o
plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost
incalcate drepturile:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
www.dataprotection.ro
VII. CONTACT
Daca aveti orice fel de intrebari despre aceasta Nota de Informare, sau doriti sa va exercitati drepturile
dvs. mentionate la a) – h) de mai sus in calitate de persoana vizata, ne puteti contacta folosind
urmatoarele date de contact:
BRD: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor BRD (DPO)
Adresa de Corespondenta: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Turn BRD, cod postal 011171, sector 1,
Bucuresti, Romania.
Email: dataprotection@brd.ro
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