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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR  

CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE  ADMINISTRATOR  
AL 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 Regulamentul General privind Protecția Datelor). 
 
 

I. INFORMAȚIILE PE CARE LE PUTEM COLECTA ÎN LEGĂTURĂ CU DVS.  

Putem colecta și prelucra Date cu Caracter Personal în legătură cu dvs., cum ar fi: 

a) Date de contact – datele dvs. de contact, inclusiv adresa de domiciliu/rezidentă, 
numărul/numerele de telefon, adresa personală de e-mail, adresa de contact; 
 

b) Date de identificare și documente oficiale -  datele dvs. de identificare, inclusiv codul numeric 
personal, cartea de identitate, pașaportul, certificatul de inregistrare pe teritoriul României;  
 

c) Analiza performanței și evaluarea activității dvs., inclusiv a independenței față de 
BRD/societățile din Grupul SG – informații în legătură cu rezultatul proceselor de evaluare 
profesională a dvs., îndeplinirea criteriilor de independență, conflictele de interese; 
 

d) Detalii privind experiența profesională (CV-ul), informatii privind studiile, actele de studii, 
atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritatile de reglementare; 
 

e) Date și informații cu privire la buna reputație, onestitatea și integritatea (proceduri penale, 
administrative sau civile, condamnari penale, măsuri sau sancțiuni disciplinare, investigații, 
măsuri sau sancțiuni aplicate de către o autoritate competentă, organism de reglementare sau 
profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitatea 
bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări, refuzat la înregistrare, 
autorizare, obținerea calității de membru sau licențiere sau revocari, retrageri  sau anulari ale  
autorizărilor de către un organism de reglementare, de către un organism public sau de către un 
organism sau asociație profesională, informații privind concedierea ori revocarea de la locul de 
muncă, de pe un post de administrator, dintr-o relație fiduciară sau similară, înscrierii în vreo 
listă de debitori rău-platnici, înregistrări negative la birourile de credit sau a unei proceduri de 
executare, informații cu privire la orice investiții, expuneri și/sau împrumuturile mari 
contractate); 
 

f) imaginea video sau statică, în cazul în care Adunările Generale ( AGA) se desfășoara la sediul 
bancii si sunteti prezent fizic la AGA; 
 

g) vocea, în cazul în care participați fizic la AGA. 
 

h) Detalii privind numărul de mandate deținute. 

                                                                                                                                                                                             
 
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). 
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De asemenea, putem colecta și prelucra și alte tipuri de Date cu Caracter Personal în legătură cu dvs.: 

date privind cazierul judiciar, cazierul fiscal. 
 

II. INFORMAȚIILE PE CARE LE PUTEM COLECTA ÎN LEGĂTURĂ CU SOȚUL/ SOȚIA, RUDELE DVS. ȘI AFINII 
PÂNĂ LA GRADUL IV (INCLUSIV) PRECUM ȘI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE AFILIATE DVS. 

De asemenea putem prelucra Date cu Caracter Personal privind soțul/soția, rudele dvs. și afinii până 
la gradul IV inclusiv (de exemplu copii, soție, soț, alte rude), precum și cu privire la alte  persoane afiliate 
dvs., incluzând date precum numele, prenumele, adresa, telefon, email, funcțiile deținute pentru scopuri 
reglementate de lege sau pentru verificarea potențialelor conflicte de interese.  

În acest scop, vă asumați responsabilitatea de a vă  informa soțul/soția, rudele și afinii până la gradul IV 
inclusiv, precum si alte persoane afiliate dvs. cu privire la prelucrarea acestor tipuri de date, în 
conformitate cu informațiile din această notă. 

 

 
III. CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC ÎN BAZA CĂRUIA UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL  

In contextul prelucrarii Datelor cu Caracter Personal referitoare la dvs., acționăm în calitate de Operator 
de Date cu Caracter Personal.  

În general, prelucrăm Datele cu Caracter Personal referitoare la dvs. în baza faptului că acest lucru este 
necesar pentru evaluarea candidatrii dvs. și pentru respectarea obligațiilor legale ce ne revin.  
 

 

IV. DE CE COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI JUSTIFICAREA UTILIZĂRILOR  

SCOP JUSTIFICARE 
Pentru procesul de selecție și de evaluare a 
adecvării candidaturii dvs. la funcția de 
administrator al Băncii. 

obligație legală prevăzută de Ordonanţa de 
urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, 
Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind 
cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de 
credit, Regulamentul BNR nr. 12/2020 
privind autorizarea instituțiilor de credit și 
modificările în situația acestora, Legea 
31/1990 privind societăţile, Legea nr. 
24/2017 privind emitent ̦ii de instrumente 
_financiare s ̦i operat ̦iuni de piața ̆, 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 
emitent ̦ii de instrumente financiare s ̦i 
operat ̦iuni de piat ̦ă (de ex.  pentru a ne 
permite verificarea îndeplinirea codițiilor 
legale privind deținerea calității de 
administrator al unei instituții de credit 
precum experința profesională, 
integritatea și onorabilitatea, cumulul de 
mandate); 
 
interese legitime (pentru a ne permite 
verificarea conformării dvs. cu dispozițiile 
legii și politicile noastre, de ex. pentru 
prevenirea și detectarea situațiilor de 

În scopul verificării modului în care vă conformați 
Codului Deontologic al Băncii și/sau al Grupului 
BRD, procedurilor interne și dispozițiilor legale și 
prudențiale, putem face verificări/investigații, în 
cadrul cărora putem: 

 Să accesăm orice date ce pot fi considerate 
relevante în procesul de selecție și de evaluare 
a adecvării  candidaturii dvs. (de ex. declarații 
de avere/interese, evaluările profesională, 
referințele de la angajatorii anteriori, 
declarații de independență, date disponibile 
public, date puse la dispozitie de dvs. in 
procesul de evaluare si selectie prin 
formularele de evaluare, date puse la 
dispozitie de acționarul care v-a propus.  

Îndeplinirea obligațiilor legale generale ce ne 
revin, inclusiv cerințele de transparență – cum ar 
fi punerea la dispoziția acționarilor, Comitetului 
de Nominalizare, Consiliului de Administrație, 
autorităților de reglementare și supraveghere, 
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Monitorului Oficial cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu şi calificarea profesională. 

conflict de interese, a verifica 
transparența, onestitatea și integritatea) 

V. DE UNDE COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL  

Obținem Datele dvs. cu Caracter Personal în principal de la dvs. De asemenea, putem obține Date cu 
Caracter Personal referitoare la dvs. și din următoarele surse: (i) baze de date publice / motoare de 
căutare online (date privind istoricul profesional și social, de ex. în caz de suspiciuni în legătură cu 
existența unui conflict de interese), (ii) BRD, Société Générale (date privind istoricul dvs., în special dacă 
ați fost angajat la acestea), alte filiale din Grupul BRD / Société Générale (iii) autorități / entități publice 
sau întreprinderi private (de ex. incidente, audit, cereri de informare, recomandări din partea fostului 
angajator, scrisori de recomandare standard privind buna reputație cuprinzând referințe la 
comportamentul și nivelul dvs. profesional, date de identificare și sancțiuni, atunci când acestea sunt 
cerute în mod expres de BNR /ASF pentru a aproba numirea dvs. în funcție), (iv) alți salariați/viitori 
salariați/Directori/Administratori ai Băncii/Grupului, în cazul în care declară ca se află într-o relație de 
rudenie cu dvs., în scopul prevenirii conflictului de interese. 

 

VI. CĂTRE CINE TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI JUSTIFICAREA UTILIZĂRII 
ACESTORA  

 
VII. CÂND TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE? 

Ca regulă generala, prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul Romaniei sau în state 
aparținând Spațiului Economic European (SEE). 

 

VIII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.? 

Păstrăm evidențe în legătură cu datele dvs. doar atât timp cât este necesar în scopul în care le-am obținut 
și în orice alte scopuri aferente permise (deci, dacă Datele cu Caracter Personal sunt utilizate în două 
scopuri, le vom păstra până la expirarea scopului cu durata cea mai lungă, dar vom înceta utilizarea lor 
în scopul cu durată mai scurtă după expirarea duratei acelui scop). 

IX. ACTUALIZAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL  

Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că Datele dvs. cu Caracter Personal sunt corecte. Pentru 
a ne ajuta în acest sens, vă rugăm să ne înștiințați în legătură cu orice modificări ale Datelor dvs. cu 
Caracter Personal pe care ni le-ați furnizat contactând investor@brd.ro. 

X. DREPTURILE  DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 

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 

DESTINATAR ROL 

Acționarii Băncii, Comitetul de 
Nominalizare, Consiliul de 
Administrație al Băncii, autoritățile 
de reglementare și supraveghere, 
Monitorul Oficial, alte autorități 
relevante 

Obligație legală  



                                                               
  

4 
 

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 XI (CONTACT). 
 

XI. 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 


