NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UniCredit Bank S.A.(denumită în continuare ''Banca''), în calitate de Operator de date cu
caracter personal, prelucrează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind protecţia datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință și
în realizarea scopurilor specificate în prezenta Nota de informare.
Aceste date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră în calitate de acționar (denumit în
continuare "persoana vizată"), au fost furnizate către UniCredit Bank SA la data la care ați
devenit acționar la capitalul social al Băncii sau ca urmare a actualizării datelor pe parcursul
deținerii calității de acționar.
1. Datele cu caracter personal
Datele prelucrate sunt:
 numele și prenumele, CNP,
 data și locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civila, seria si număr CI/BI/Pașaport, alte
date din actele de stare civilă,
 adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondență), telefonul/ faxul, e-mailul,
 datele referitoare la aportul la capitalul social al Băncii și pentru distribuirea de dividende
(tipul aportului, cuantumul aportului, data subscrierii, data vărsării, data dobândirii, cota
de participare),
 datele privind contul bancar (ex: numărul de cont, moneda contului, bancă la care este
deschis contul etc.) în vederea distribuirii de către Bancă de dividende,
 datele privind participarea și modul de exercitare al votului în cadrul adunărilor generale
(data participării, locul participării, modul de exercitare al votului, comentariile realizate
cu ocazia ședinței etc.).
2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Aceste date sunt prelucrate de către Bancă în următoarele scopuri:
a) completării Registrului acționarilor in format letric si electronic;
b) pentru realizarea raportărilor către Banca Națională a României, precum și către orice altă
autoritate competentă;
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c)
d)
e)
f)

participării la ședințele adunării generale a acționarilor;
plății dividendelor;
corespondență;
în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General
privind protecția datelor.

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea se realizează pe durata de valabilitate a calității de acționar al Băncii, urmând ca
stocarea acestora să se realizeze pe întreaga durata de funcționare a Băncii.
4. Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate,
alte companii din același grup cu Banca, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili,
cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).
De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform
competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Banca Naționala a României, ANAF,
etc.
Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care
au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.
Datele furnizate pot fi transferate către entitati din Uniunea Europeana/EEA. In situația in care
datele urmează sa fie transmise către un terț sau organizație internaționala din afara UE, va
rugam sa aveți in vedere informațiile din secțiunea Transfer International. De asemenea, in cazul
in care datele urmează sa fie transferate internațional către alți terți sau organizații internaționale
in afara UE/EEA, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din
Regulamentul General privind protecția datelor.
5. Drepturile persoanei vizate
In calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele
dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția
datelor:
a. dreptul de acces la date conform art. 15;
b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
d. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
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e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f. dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform
art. 22;
h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal și justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata,
transmisa către Unicredit Bank SA, la adresa din Bl. Expoziției nr. 1F, sector 1, București sau pe
email infocenter@unicredit.ro, respectiv apelând la numărul 0212067207/0800800479.
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protecţia
datelor, UniCredit Bank SA va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile
prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in
condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru
asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General
privind protecția datelor.

UniCredit Bank S.A.
Bulevardul Expozitiei nr. 1F,
Sector 1, Bucuresti
Tel +40 21 200 2020
e-mail: infocenter@unicredit.ro

Bancă membră a UniCredit Group - Nr. de ordine în
Registrul Bancar: RB-PJR-40-011/ 18.02.1999 Capital social: 455.219.478,30 RON - Nr. de Ordine
în registrul Comerţului: J40/7706/1991 -, EUID:
ROONRCJ40/7706/1991, Cod unic de înregistrare:
361536 - Operator de date cu caracter personal nr.
10964, societate administrată în sistem dualist,
Cod SWIFT: BACXROBU

