
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ALE ACȚIONARILOR BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.1 

 
 

BRD - Groupe Société Générale S.A., cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată 
la Registrul Comerțului cu numărul J/40/608/19.02.1991, CUI/CIF RO 361579, număr de înregistrare în Registrul 
Bancar RB-PJR-40-007/1999 („Banca” sau „Noi”), în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim 
să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm2 datele cu caracter personal în contextul activității 
desfășurate de BRD, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând 
cu 25 mai 2018 (data aplicarii Regulamentului General privind Protecția Datelor). 
 
 
I. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM? 

După caz, Banca prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale: (i)acționarilor Băncii 
(persoane fizice), (ii) reprezentantilor legali ai actionarilor Bancii – persoane juridice sau entitati fara 
personalitate juridice, (iii) imputernicitii generali sau speciali ai actionarilor Bancii, (iv) reprezentanti supleanti ai 
actionarilor (in cazul in care mandatarul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini 
mandatul, (vi) succesori ai actionarilor Bancii: 
 date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/altui document cu 

funcție de identificare (ex.: pașaport, certificat de înregistrare, etc.), precum si alte informații 
conținute de acestea (e.g. data și locul nașterii, cetățenia etc.), semnătura; 

 date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mailul, telefonul; 

 numărul de actiuni; 

 informații necesare plăților de dividende (cum ar fi istoricul incasarilor de dividende, contul în 
care au fost plătite/vor fi  plătite dividendele,  sume plătită ca dividende , sume poprite etc); 

 datele privind participarea si modul de exercitare al votului in cadrul adunarii generale, cum 
ar fi : locul participarii, modul de exercitare al votului, dezbaterile realizate in cadrul sedintelor 
actionarilor; 

 imaginea video sau statică, în cazul în care Adunarile Generale ( AGA) se desfasoara la sediul 
bancii si sunteti prezent fizic la AGA sau atunci cand vizitați sediile Băncii pentru plata de dividende 
BRD; 

 vocea, în cazul în care participați fizic la AGA și în cazul înregistrării apelurilor dvs. in calitate 
de actionar BRD. 
 

 
II. DE UNDE AVEM DATELE CU CARACTER PERSONAL? 
 
Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați Dvs., în mod direct (de exemplu, prin intermediul 
cererilor formulate pentru introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi, prin participarea la sedinţă sau 
prin corespondenţă letrică și electronică) sau indirect (de exemplu: prin împuternicit sau alte persoane care vă 
reprezintă în calitatea dvs. de acționar al Băncii, prin Depozitarul Central S.A. în calitate de societate de registru 
a Băncii). 
 
 
III. DE CE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL? 
 
CONFORMAREA CU CERINȚELE LEGALE ȘI NORMELE INTERNE 
 
Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile, respectiv: (i) art. 6, alineat 
1, lit. c) din GDPR, (ii) Legea 31/1990 privind societăţile, (iii) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

                                                
1 Realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR” sau „RGPD”), aplicabil începând cu 25 mai 2018. 

2 Prelucrarea datelor desemnează orice tip de operațiune (colectare, stocare, copiere, ștergere, dezvăluire, etc.) care vizează date cu   
caracter personal (date ce Ne pot conduce la dvs. sau o altă persoană individualizată). 

 



_financiare și operațiuni de piață, (iv) Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente _financiare și 
operațiuni de piață, (v) Actul constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A, (iv) alte prevederi statutare şi 
aplicabile organizării şi desfăşurării Adunării Generale a Acţionarilor („AGA”), în scopul exercitării drepturilor de 
acționar al Băncii de a: 
 

 participa şi vota la AGA BRD- Groupe Société Générale S.A.; 

 introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA BRD, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale; 

 de a face propuneri privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi 
este înscrisă alegerea administratorilor;  

 avea acces la informaţii referitoare la AGA BRD- Groupe Société Générale S.A.; 

  adresa întrebări;  

  beneficia de dividende, în cuantumul şi condiţiile stabilite de AGA;  

 de a beneficia de alte drepturi conform hotărârilor AGA. 

 
V. CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL  
 
Putem dezvălui datele cu caracter personal către: 
 
a) actionarii desemnati să asigure Secretariatul Adunărilor Generale; 
b) Oficiul Registrului Comerţului; 
c) Depozitarul Central; 
d) Monitorul Oficial: 
e) Instanţele judecătoreşti; 
f) Cabinetelor notariale pentru realizarea procedurilor succesorale; 
g) Autoritățile de reglementare și supraveghere (Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a 

Romaniei); 
h) Bursa de Valori Bucuresti; 
i) Altor autorități relevante. 
j) Imputerniciti ai Bancii ( ex. avocati, evaluatori, contabili, cenzori si auditori interni sau externi, furnizori de 

servicii, servicii IT, arhivare in format fizic si/sau electronic).  
 

 
 

VI. TRANSFERUL DATELOR  ÎN STRĂINĂTATE 
Ca regulă generala, prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul Romaniei sau în state aparținând 
Spațiului Economic European (SEE). 
 
 
VII. CÂT PĂSTRĂM DATELE DVS? 
 
Păstrăm datele Dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, precum și a procedurilor interne privind retenția 
datelor (inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul BRD). 
  
 
VIII. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI? 
 
Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal pe care 
Noi o realizăm:  
 
a) Dreptul de acces: puteți obține de la Noi confirmarea că prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, precum 

și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, 



destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau 
restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal 
prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare. 

b) Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu caracter personal incorecte 
ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete. 

c) Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu 
mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) 
datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie 
șterse conform legislației relevante. 

d) Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun 
fel prelucrările realizate anterior retragerii.  

e) Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor 
efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BRD, din motive care țin de 
situația Dvs. specifică. 

f) Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați 
corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor 
în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în 
schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați 
pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în 
care se verifică dacă drepturile legitime ale BRD ca operator prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate 
de persoană vizată. 

g) Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter 
personal pe care Dvs ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod 
automatizat (spre exemplu în format CSV). De asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să transmitem 
datele Dvs. cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea 
exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea se realizează prin mijloace automate; 
și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau pentru a executa un contract cu Dvs. 

h) Drepturile aferente deciziilor automatizate pe care le adoptăm în cursul activității noastre. 
i) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: 

 
Autoritatea 
Națională pentru 
Supravegherea 
Prelucrării 
Datelor cu 
Caracter 
Personal  

B-dul G-ral. Gheorghe 
Magheru 28-30 Sector 1, cod 
postal 010336 Bucuresti, 
Romania 
anspdcp@dataprotection.ro  

 
PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE LA PUNCTELE a) - g) DE MAI SUS, NE PUTEȚI 
CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA IX (CONTACT). 
 
IX. CONTACT 
Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare, sau doriți să vă exercitați drepturile Dvs. în 
calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact: 
 
În atenția: Reponsabilului cu Protecția Datelor BRD (DPO) 
Adresa de Corespondență: 
Bd. Ion Mihalache, nr 1-7, sector 1, Turn BRD,  
Cod poștal 011171, București, România  
E-mail:  dataprotection@brd.ro 
 
 
 


