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Actualizarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.brd.ro  
 

B.R.D. – Groupe Société Générale S.A., cu sediul în București, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,  

înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J/40/608/19.02.1991, CUI/CIF RO361579, număr de 

înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/1999 (in continuare „BRD” sau „Banca”), în calitate de 

operator de date cu caracter personal,  informează prin prezenta Persoanele Vizate cu privire la procedura 

de actualizare a datelor personale. 

 

Pentru a ne asigura că în relația cu fiecare client sunt respectate principiile activității bancare, precum și 

normele legale în vigoare, suntem obligați să realizăm periodic actualizarea datelor și a informațiilor 

despre clienții care ne-au ales ca partener pentru derularea activităților lor financiare. 

 

Potrivit cerințelor legale privind cunoașterea clientelei1, procesul de actualizare a datelor cu caracter 

personal este obligatoriu și condiționează menținerea și continuarea relației clientului cu banca. 

Pentru actualizarea datelor personale, Banca pune la dispoziția clienților săi o aplicație online prin care 

clienții își pot îndeplini obligațiile legale ce le revin conform procedurii de mai jos. 

 

Actualizarea datelor prin intermediul site-ului www.brd.ro este posibilă doar pentru clienții născuți și 

domiciliați în România, cu rezidență fiscală unică și fără expunere publică. 

 

În acest sens, clienții trebuie să acceseze aplicația de actualizare date disponibilă pe site-ul www.brd.ro 

prin linkul www.brd.ro/actualizare-date  

 

Procesul de actualizare se face după identificarea și autentificarea persoanei în aplicație și cuprinde 

următorii pași: 

 

1) Identificarea și autentificarea persoanei  

Se face prin intermediul fomularului pus la dispoziție, introducând CNP-ul și numărul de telefon 

mobil în câmpurile corespunzătoare.  

Pe numărul de telefon introdus în primul pas de identificare se va primi prin SMS un cod unic care 

trebuie introdus în secțiunea Autentificare, împreună cu ultimele 4 cifre ale oricărui card BRD deținut.  

 

În lipsa unui card de la Bancă, procesul nu poate fi continuat online, fiind necesară actualizarea datelor 

în cadrul unei agenții BRD 

 

2) Încărcarea copiei actului de identitate 

Dupa autentificare, pentru continuarea introducerii datelor personale, clientii trebuie sa incarce o 

copie în format electronic a actului de  identitate (scan sau poza în format .pdf, .jpg, .jpeg). 

 

3) Completarea câmpurilor de date personale  

Se vor completa datele menționate în câmpurile aplicației. 

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. 

 

 

 

                                         

1
  Legea 129 / 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative si Regulamentul BNR nr. 2/ 2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului  
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4) Salvarea temporară a datelor 

Pe parcursul completării datelor cu caracter personal, clienții au la dispoziție opțiunea de a salva 

intermediar datele introduse, cu exceptia documentelor atasate.  Completarea integrala a campurilor 

si finalizarea introducerii datelor poate fi realizata intr-un interval de 3 zile de la momentul salvării 

temporare. După cele 3 zile, datele salvate intermediar vor fi șterse din sistemele băncii fără a fi 

actualizate, clientul trebuind să reia procesul de actualizare de la inceput. 

 

5) Trimiterea datelor actualizate 

După completarea câmpurilor menționate la punctul 3, clientul trebuie să apese butonul „Trimitere” 

pentru ca datele să intre în procesul de validare. 

 

6) Validarea datelor 

Datele introduse sunt validate de către BRD conform procedurilor interne pentru asigurarea 

corectitudinii acestora, în sensul preluării și actualizării corespunzătoare  în sistemele băncii. În cazul 

unor neconcordanțe sau copii de buletin neconforme/neclare, clienții vor fi notificati de catre Banca 

pe e-mailul sau numarul de telefon puse la dispozitie. 

 

În cazul în care întâmpinați dificultăți la actualizarea datelor vă rugăm să ne contactați. accesand link-ul  
https://www.brd.ro/contacteaza-ne 

 

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

In scopul identificarii si autentificarii clientului pe www.brd.ro care va permite actualizarea datelor cu 

caracter personal, si pentru a verifica ca va incadrati in sfera de clienti eligibili pentru a-si actualiza datele 

prin intermediul aplicatiei, prelucram urmatoarele informatii: 

 CNP-ul si numarul de telefon mobil, furnizate direct de catre dvs in cadrul aplicatiei si numarul 

dvs. de card, existent in evidentele noastre.  

 alte informatii suplimentare despre dvs, atribute ce servesc cunoasterii clientelei (ex: calitatea de 

persoana expusa public - PEP, cetatenia, alte cetatenii detinute (cetatenii multiple, dupa caz), 

rezidenta fiscala, rezidente secundare, informatii Fatca, date CRS, etc.)  

 date de contact (ex: tara rezidenta principala, adresa domiciliu, adresa de corespondenta, adresa 

e-mail, alte numere de telefon, etc.)   

Temeiul acestei prelucrari il reprezinta consimtamantul dvs.pentru prelucrare CNP, nr de telefon  mobil 

si numar de card – Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR2), respectiv interesul legitim al Bancii Art. 6 alin. 1 lit. f) 

GDPR  de a verifica ca va incadrati in sfera de clienti eligibili a-si actualiza datele prin intermediul 

www.brd.ro/actualizare-date. 

 

In scopul actualizarii datelor cu caracter personal ale clientului prelucram: 

 datele de stare civila prevazute in documentul de identitate, in baza obligatiei noastre legale3 (art. 

6 alin. 1 lit.c.) GDPR) de identificare a clientilor, precum si  

 alte categorii de date cu caracter personal (date necesare eligibilitatii – precum calificare 

profesionala, informatii ce servesc cunoasterii clientelei, informatii tranzactionale precum cele 

referitoare la produsele detinute, date de identificare, date contact) cuprinse in Formularul de 

Actualizare Date (in vederea conformarii cu obligatiile legale care ne revin, cat si in baza 

interesului legitim al Bancii – art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR  de a verifica eligibilitatea clientilor sai 

                                         

2
 Regulamentul (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 

3
 Art. 15 alin. 1 din Legea 129 / 2019  
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din perspectiva politicilor interne si a standardelor impuse la nivelul Grupului BRD / Grupului 

Societe Generale).  

 

In contextul prelucrarilor de date aferente scopurilor de mai sus,  NU transferăm datele dvs. cu caracter 

personal in afara Romaniei. 

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate, respectiv pentru o perioada de minim 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul.  

 

Conform prevederilor legale in vigoare, clientul beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) dreptul de acces 

la date; b) dreptul la rectificarea datelor; c) dreptul de stergere a datelor; d) dreptul la restrictionarea 

prelucrarii; e) dreptul la portabilitatea datelor; f) dreptul de a va opune prelucrarii; g) dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;  h) dreptul de a va adresa ANSPDCP.  

Informații detaliate privind drepturile de care clientul beneficiaza în legătură cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal, inclusiv despre modalitatea de gestionare a acestora se regasesc in documentul 

„Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, politica Băncii privind prelucrarea datelor 

personale ale clientilor, document disponibil spre consultare gratuita pe site-ul BRD, sectiunea  

https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal  si in orice unitate BRD.  

 

Pentru întrebări despre această Notă de Informare, sau pentru clientii care doresc să isi exercite drepturile 

în calitate de persoană vizată, putem fi contactati astfel: 

 

BRD: În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor BRD (DPO) 

Adresa de Corespondență: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Turn BRD, cod postal 

011171, sector 1, Bucureşti, Romania. 

Email: dataprotection@brd.ro 

 

https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

