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CERERE DE INFORMAŢII COMERCIALE
SOLICITARE DE INFORMAŢII COMERCIALE
CĂTRE,
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK - S.A.
DEPARTAMENT ANALIZĂ FINANCIARĂ („Furnizorul”)
Tel.: 021 4053355, Fax: 021 4053365, E-mail: infocomerciale@eximbank.ro
Vă rugăm să ne furnizaţi raport de informaţii comerciale despre următoarea companie:
Denumire: ..........................................................................................................................................
Zonă geografică: Europa
Țara...................................................................
Non-Europa
Adresa: ...............................................................................................................................................
Nr. înreg.: ............................................................... Cod fiscal (VAT code).: ..................................
Tel.: .................................................... Fax ........................................................................................
Regim de livrare solicitat: Normal
Expres
Urgent

Scopul solicitării: Poliță de asigurare
Alte scopuri de business

SOLICITANT (“Beneficiarul”)
)“„Beneficiarul”
Denumire: ...........................................................................
Adresa: ................. ...............................................................
Persoana de contact: ..........................................................
Nr. înreg. în Registrul Comerţului: .................................... Cod fiscal: ...................................................
Cod IBAN: .........................................……………………deschis la .........................................................
Tel. solicitant: .................................. Fax solicitant: .....................................
E-mail solicitant/persoana de contact: ............................................................................
În cazul în care există cont deschis la EximBank („Banca”) sunt / nu sunt de acord cu debitarea
acestuia, pentru decontarea contravalorii raportului solicitat prin prezenta Cerere
În cadrul investigației sunt / nu sunt de acord cu dezvăluirea interesului și a identității companiei pe
care o reprezint
Rapoartele negative sau atipice despre companii străine (subiectului investigat nu i-a fost acordat un
rating/o limită de credit sau nu a putut fi identificat, dar a generat investigații) se facturează cu același
tarif ca în cazul rapoartelor standard
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ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
Art.1 Informaţiile sunt furnizate la cerere, fiind valabile la data furnizării lor, orice modificări
ulterioare în conţinutul lor neputând fi imputabile Băncii.
Ele au la bază surse demne de încredere, dar nu pot angaja răspunderea Băncii pentru niciun fel de
prejudicii pe care le-ar putea suferi clientul în urma folosirii acestor informaţii.
Art.2 (1) Informaţiile sunt strict confidenţiale, ele pot fi folosite doar de client şi doar în propriile sale
afaceri, acesta obligându-se să nu le transmită nici unei alte persoane.
(2) Ca excepţie de la paragraful (1), având în vedere calitatea clientului EximBank de a acţiona în
numele şi beneficiul companiilor pe care le reprezintă, acesta va putea utiliza informaţiile în relaţiile
cu acestea şi va lua toate măsurile pentru asigurarea confidenţialităţii rapoartelor de informaţii
comerciale, fiind ţinut răspunzător ca fiecare client beneficiar al acestora să cunoască întru totul
prevederile de la alineatul 1 de mai sus.
Art.3 Nici Banca şi nici informaţiile pe care le furnizează nu pot fi indicate de client ca sursă de
referinţă, exceptând existenţa permisiunii scrise anterioare a Băncii în acest sens. Banca are dreptul
absolut de a refuza o asemenea permisiune.
Art.4 (1) Clientul nu va face cunoscute, pe nicio o cale şi cu niciun un prilej, existenţa serviciilor
furnizate de Bancă ori a faptului că informaţiile îi sunt furnizate de Bancă, exceptând situaţia în care
există permisiunea scrisă şi anterioară a Băncii pentru aceasta, iar Banca are dreptul absolut de a
refuza o asemenea permisiune.
(2) Ca excepție de la paragraful (1), având în vedere calitatea clientului EximBank de a acţiona în
numele şi beneficiul companiilor pe care le reprezintă, acesta are acceptul Băncii de a trimite
informaţiile către clienţii săi făcând cunoscută sursa informaţiilor şi va lua toate măsurile pentru
asigurarea confidenţialităţii rapoartelor de informaţii comerciale, fiind ţinut răspunzător ca fiecare
client beneficiar al acestora să cunoască întru totul prevederile de la alineatul 1 de mai sus.
Art.5 Clientul va despăgubi Banca pentru prejudicii de orice natură pe care aceasta le poate suferi ca
urmare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 2, 3 și 4, conform Codului Civil.

Prezenta ţine loc de comandă fermă.
Prelucrarea de către Furnizor a datelor cu caracter personal ale persoanei(lor) de contact
Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei(lor) de contact a/ale Beneficiarului,
în scopul aducerii la îndeplinire a solicitării Beneficiarului, temeiul legal al prelucrării fiind interesul
legitim al Furnizorului de a-și îndeplini față de Beneficiar obligațiile asumate ca urmare a aprobării
solicitării Beneficiarului.
Prin semnarea acestei Cereri, persoana(ele) fizică(e) având calitatea de persoană(e) de contact a/ale
Beneficiarului („Persoana(e) vizata(e)”) ia/iau la cunoștință faptul că Banca de Export-Import a
României EximBank S.A. („Banca”) este operator de date cu caracter personal, având următoarele
date de identificare și de contact: nr. Registrulului Comerțului nr. J40/8799/08.04.1992, nr. Registrul
Instituțiilor de Credit RB-PJR-40-015/18.02.1999, cod de înregistrare fiscală RO 361560,
identificator unic la nivel european (EIUD) ROONRC.J40/8799/1992 și capital social subscris și
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vărsat de 800.759.862 RON; sediul social în Municipiul București, Strada Barbu Delavrancea nr. 6A,
Sector 1.
Pentru orice informație, solicitare, inclusiv reclamație în legătură cu prelucrarea de către Bancă a
datelor cu caracter personal, Persoana(ele) vizată(e) poate/pot contacta responsabilul cu protecția
datelor (“DPO”) la adresa de e-mail: dpo@eximbank.ro sau se pot adresa direct Băncii utilizând
datele de contact menționate mai sus.
Datele cu caracter personal prelucrate de Bancă în scopul menționat mai sus sunt: nume, prenume și
adresa de e-mail (atunci când pe Cerere este indicată adresa de e-mail a persoanei de contact).
Prelucrarea efectuată de Bancă presupune următoarele operațiuni: colectare, utilizare și arhivare.
Destinatarul datelor cu caracter personal care privesc Persoana(ele) vizata(e) este Banca. Datele cu
caracter personal sunt păstrate de Bancă într-o formă care permite identificarea Persoanei(lor) vizate
pe o durata de 10 ani de la data înregistrării Cererii.
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru executarea solicitării
Beneficiarului. În lipsa datelor cu caracter personal ale persoanei de contact, Banca se află în
imposibilitatea de a se asigura în cadrul corespondenței cu Beneficiarul că mesajele Băncii în legătură
cu orice chestiune care ar privi solicitarea Beneficiarului și/sau care ar duce la imposibilitatea
executării obligației asumate ajung direct la Beneficiar.
Potrivit GDPR, Persoana vizată/fiecare Persoana vizată are următoarele drepturi:
(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal care o privesc
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii o confirmare că se prelucrează sau nu date
cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, de a obține informații, spre exemplu, despre
datele cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii datelor etc.;
(2) dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, precum și completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete;
(3) dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii ștergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Banca are obligația să șteargă datele cu caracter personal fără
întârzieri nejustificate în situațiile expres prevăzute de lege (e.g. datele cu caracter personal nu mai
sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate etc.);
(4) dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii restricționarea prelucrării în cazurile expres
prevăzute de lege (e.g. persoana vizată contestă exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegală, iar
Persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea
utilizării lor etc.);
(5) dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat
Băncii într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite
aceste date altui operator, fără obstacole din partea Băncii dacă: prelucrarea se bazează pe
consimțământ sau pe un contract & prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
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(6) dreptul la opoziție
În orice moment, Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară
în care se află, prelucrării în temeiul interesului legitim a datelor cu caracter personal care o privesc,
inclusiv creării de profiluri sau, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop
marketingul direct, Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest
scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este
legată de marketingul direct respectiv;
(7) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana vizată sau o afectează
în mod similar într-o măsură semnificativă
și
(8) dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date de contact se regăsesc la adresa:
http://www.dataprotection.ro

DIRECTOR,
(Nume, prenume, semnătura)

DATA
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