
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 

 
Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă una dintre priorităţile băncii noastre. Vă 

informăm că EXIMBANK SA  este înregistrată în Registrul de evidenţă al Autorităţii Naţionale 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 11454/2009. 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 

în sectorul comunicaţiilor electronice  EximBank S.A. administrează datele personale furnizate 

în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. 

 

EximBank colectează date cu caracter personal de la clienți/potențiali clienți și debitori în 

scopul realizării obiectului de activitate, respectiv oferirea de servicii financiar-bancare. 

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către bancă şi pot fi comunicate către 

autoritățile/ instituțiile abilitate prin lege, organismele de colectare, administrare si 

prelucrare a datelor şi informațiilor privind persoanele fizice, alte instituții de credit/ instituții 

financiare şi de asigurări, către entități din grup precum şi către entitățile care pot facilita 

procesul de recuperare a datoriilor Clientului faţă de Bancă, în regim de strictă 

confidenţialitate şi siguranța, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 

 

În scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care 

România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru 

îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, EximBank S.A. are obligaţia să identifice și 

să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare 

la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii menţionaţi anterior, în conformitate cu 

prevederile articolului 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Conform 

legislației în domeniu, primele raportări vor fi realizate de EximBank cel târziu până la 

31.08.2016. Pentru mai multe informații despre regimul FATCA/CRS, consultați secțiunea 

specifică. 

Drepturile persoanelor vizate: 

 dreptul de acces la date: dreptul persoanei fizice de a obţine de la bancă, la cerere şi 

în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc 

sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta; 



 

 dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine la cererea sa şi în mod gratuit, dupa caz, 

rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a 

datelor sale, a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a 

datelor incomplete, inexacte; 

 dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 

motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ce date care o vizează 

să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale 

contrare, are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o 

justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în 

numele băncii sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop; 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: orice persoană are dreptul de a cere 

şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în 

privinţa sa, sau dreptul de a cere reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, 

care o afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date 

cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele 

aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, 

comportamentul său ori alte asemenea aspecte; 

 dreptul de a se adresa justiţiei: fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu 

plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa 

justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost 

încălcate (orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date 

cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru 

repararea acestuia; instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază 

reclamantul; cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru). 

 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

Sediul Central al EximBank: Str. Barbu Delavrancea nr. 6A, Cod Poștal 011355, Sector 1, 

Bucureşti. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate 

la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de 

corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

 

EximBank S.A. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în 

conformitate cu acordul exprimat de persoana vizată și conform prevederilor legale. Accesul 

la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura 

activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la 

îndeplinire a scopului, raporturilor juridice născute în relație cu banca. Aceste persoane sunt 

ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor 

obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra 

în conformitate cu cerințele legale. 


