
Acord de prelucrare date cu caracter personal in scop de marketing, reclama si publicitate  

Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la 
date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor 
personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de 
acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Raiffeisen Bank SA, datata si 
semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 ii voi 
atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate.  

Sunt de acord ca RAIFFEISEN BANK SA sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus, 
precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, codul numeric personal, pe teritoriul României direct si/sau prin 
imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promotionale derulate de catre 
Banca, in calitate de organizator, pe durata campaniilor promotionale ce vor fi organizata de catre RAIFFEISEN BANK SA. În 
cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, înteleg 
sa imi exprim aceasta optiune în scris si sa o înaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.  

RAIFFEISEN BANK S.A. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate iar accesul la informatiile tratate 
drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de 
aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane 
sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra 
confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. In cazul in care nu voi mai 
fi de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau 
al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, 
în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.  

Recomandare 
Ai fost recomandat de....si campurile aferente  

Nume: ________________________ 
Prenume: ________________________ 
CNP: ________________________  

Declar ca am acordul persoanei fizice care ma recomanda pentru comunicarea datelor sale personale, respectiv a 
recomandarii, aceasta exprimandu-si acordul cunoscand drepturile* pe care i le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date pentru ca RAIFFEISEN 
BANK SA sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor sale personale, precum: numele, prenumele, codul numeric 
personal, pe teritoriul României. Banca va prelucra datele exclusiv pe teritoriul Romaniei si strict pe durata campaniei 
promotionale organizate de RAIFFEISEN BANK S.A. Inteleg sa imi asum orice consecinte legale ce ar putea rezulta prin 
incalcarea prezentei declaratii.  

*Drepturile pe care le confera Legea nr. 677/2001 oricarei persoane fizice vizate sunt: dreptul de informare si acces la date, dreptul de 
interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi 
exercitate adresand o cerere scrisa catre Raiffeisen Bank SA, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. 
Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 i se va atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate. În cazul în care persoana 
fizica vizata nu va mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, întelege sa isi exprime 
aceasta optiune în scris si sa o înainteze catre RAIFFEISEN BANK SA.  

RAIFFEISEN BANK SA asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate iar accesul la informatiile tratate 
drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de 
acesta informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane 
sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra 
confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.  

Raiffeisen Bank SA este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal:  

 a) in scopul desfasurarii activitatii bancare - in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 
1967, conform Legii nr. 677/2001; 



 b) in scop de marketing, reclama si publicitate - in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub 
numarul 189, conform Legii nr. 677/2001; 

 c) in scop de monitorizare/ securitate a persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/ private - in Registrul de 
evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 14623, conform Legii nr. 677/2001.  

Banca prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Banca respecta drepturile 
pe care Legea nr. 677/2001 le confera persoanei fizice vizate, respectiv dreptul de informare si acces la date (in mod 
gratuit, pentru o solicitare pe an adresata Raiffeisen Bank SA in scris), dreptul de interventie asupra datelor cu caracter 
personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 
dreptul de a se adresa justitiei, precum si modalitatile de exercitare ale acestora.  

Drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre persoana fizica vizata adresand o cerere scrisa, 
datata si semnata catre orice unitate Raiffeisen Bank SA, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de 
telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele 
asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se 
va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.  

Raiffeisen Bank SA asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de 
persoana fizica vizata si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele 
persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la 
indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul 
confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si 
informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.  

 


