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INFORMARE   PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) , denumit(a) in continuare MEMBRU / GIRANT / PREPUS , am fost informat despre 
urmatoarele: 
I. Definitii : Operator de date personale - CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
''LOCAL'' (CARP „LOCAL”  ) .  
 Date cu caracter personal inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informatie referitoare la o 
persoana fizica identificata sau identificabila ; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi 
identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau 
mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale .   
 Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza 
asupra datelor cu caracter personal , prin mijloace automate sau neautomate , cum ar fi colectarea , 
inregistrarea , organizarea , stocarea , adaptarea , modificarea , extragerea , consultarea , utilizarea , 
dezvaluirea catre terti prin transmiterea , diseminarea sau in orice alt mod , alaturarea ori combinarea , 
blocarea , stergerea sau distrugerea . CARP „LOCAL”  prelucreaza urmatoarele date personale :  nume , 
prenume , domiciliu / resedinta , cetatenia , codul numeric personal , numele parintilor , seria si numarul 
BI / CI , data si emitentul BI / CI , perioada de valabilitate a BI / CI , numerele de telefon , adresa de 
email , ocupatia , locul de munca , veniturile realizate , semnatura , imaginea , vocea , convorbirile 
telefonice cu Operatorul , orice alte documente si informatii , inclusiv cele financiare , bancare si cele ce 
trebuie / va fi necesar sa fie prelucrate de Operator conform legii , unui act de autoritate , fara limitare , 
care ii devin disponibile Operatorului , pe durata relatiei dintre Operator si Membru / Girant / Prepus .
II. Scopurile in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal sunt : dobandirea calitatii de 
membru / girant / prepus in cadrul CARP „LOCAL”  , incheierea unui contract de imprumut , de 
evidenta statistica , colectare debite / recuperare creante , trimitere comunicari ,  supraveghere video , 
prevenirea fraudelor si spalarii banilor , furnizarea de servicii si produse de comunicatii electronice , 
raportari oferite la cererea insitutiilor statului , realizarea oricaror cerinte privind activitatea 
Operatorului , asa cum interesele institutiei si / sau ale membrilor o cer . Datele personale pot fi 
revizuite si actualizate pe parcursul derularii contractului . 
III.  Persoanele vizate sunt : Membrul CARP „LOCAL”  , Girantii si Prepusii lui , in cazul incheierii si 
derularii unui contract de imprumut cu Giranti-codebitori .
IV.  Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute la art . 6 alin . 
(1) din Regulamentul European 679 / 2016 , respectiv : b) Prelucrare necesară pentru încheierea sau 
executarea unui contract ; c) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ; f) 
prelucrarea necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator .
V.  Durata stocarii datelor cu caracter personal . Operatorul va efectua prelucrarea datelor cu 
caracter personal , pentru realizarea scopurilor evidentiate la punctul II , pe durata mentinerii calitatii 
de Membru in cadrul CARP „LOCAL”  , sau pe durata derularii si executarii contractului de 
imprumut , in cazul in care un astfel de contract a fost incheiat , plus o perioada de 10 ani , pentru 
desfasurarea activitatii curente a Operatorului si / sau realizarea intereselor legitime ale Operatorului , 
cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede un alt termen , caz in care se va aplica acel termen . 
Inregistrarile video de la sediul operatorului si agentiile sale sunt stocate pe o perioada de 60 zile , iar 
convorbirile telefonice cu Membrul / Girantul / Prepusul pe o perioada de 60 zile .
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VI. Dezvaluirea datelor personale catre terti . Operatorul dezvaluie date cu caracter personal  privind 
persoanele vizate catre : avocatul / juristul institutiei , executorul judecatoresc cu care institutia 
colaboreaza , furnizorii de servicii de telefonie , furnizorii de servicii de e-mail , furnizorul de servicii 
de gazduire web , furnizorul programului informatic de evidenta al Operatorului , dezvoltatorul site-
ului www.creditsudest.ro , sau reprezentatii legali sau conventionali ai persoanelor vizate , instantele 
judecatoresti , notarii , autoritatile si institutiile abilitate ale statului roman .  
VII. Transferul datelor personale . Instrainarea sau transferul datelor cu caracter personal este facut 
de catre persoane anume desemnate , in cele mai sigure moduri pentru a nu afecta calitatea datelor 
transferate , copierea sau distrugerea acestora . Datele cu caracter personal colectate si procesate de 
catre Operator nu sunt instrainate sau transferate catre terte persoane ori organizatii internationale . 
VIII. Drepturile acordate persoanelor vizate . Conform legislatiei aplicabile , persoanele vizate 
(membru / girant / prepus ) beneficiaza de dreptul de acces la date , dreptul de interventie , dreptul de 
opozitie , dreptul la informare , dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa 
justitiei ; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa , datata si semnata , inaintata Operatorului , 
cu exceptia dreptului de a se adresa justitiei , care se exercita prin cerere scrisa inaintata instantei de 
judecata competente .
IX. Diverse  - Prin semnarea prezentei informari , Membrul / Girantul / Prepusul confirma ca : a) a fost 
informat si a citit inainte de semnare , a inteles in totalitate fiecare aspect din continutul acesteia ; b) 
pentru prevenirea unei posibile fraude , este de acord cu retinerea si prelucrarea de Operator a copiilor 
actului de identitate ; c) intelege ca poate solicita Operatorului oricand sistarea prelucrarii datelor cu 
caracter personal prin cerere scrisa , datata si semnata , adresata Operatorului , iar acest fapt, cat si 
exercitarea dreptului de opozitie putand conduce la incetarea calitatii de Membru , precum si la 
obligatia de a restitui integral suma imprumutata , sau soldul acesteia , impreuna cu dobanda aferenta, 
clauza penala , sau orice alte cheltuieli legate de executarea silita a contractului de imprumut , in cazul 
in care un astfel de contract a fost incheiat ; d) semnatura sa aplicata pe prezenta informare  atesta 
inclusiv primirea unui exemplar orginal al acesteia ;

-Prezenta informare a fost intocmita in doua exemplare originale / a fost afisata pe site-ul 
creditsudest.ro , dintre care un exemplar pentru Operator si un exemplar pentru Membru / Girant / 
Prepus .

Data : Nume, prenume   Semnatura
_____________ _______________ ______________
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