
Termeni de utilizare 

Banca Românească S.A. ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea tranzacțiilor 
realizate prin aplicația Internet Banking și confidențialitatea datelor.  

Aplicația BROM Token este doar una dintre aceste măsuri de securitate puse la dispoziție de 
către Bancă. Aplicația este utilizata ca o metodă stricta de autentificare a clienților in vederea 
accesarii informațiilor dvs. din conturi sau pentru inițierea tranzacțiilor. Pentru a folosi aplicația 
BROM Token aveți nevoie de acces la aplicația Internet Banking, e-bancamea. 

 

Securitate 

Aplicația BROM Token a fost dezvoltată în conformitate cu cele mai înalte standarde de 
securitate a datelor. Însă, putem garanta această securitate doar dacă dvs., în calitate de 
utilizator, folosiți în mod responsabil dispozitivele dvs. mobile precum telefonul, tableta, 
computerul laptop și datele de autentificare. O utilizare responsabilă înseamnă să vă păstrați 
confidentialitatea datelor de autentificare, să nu le divulgați terților, să nu le salvați nicăieri pe 
dispozitiv în afara aplicației BROM Token (exceptând amprenta digitala/ faciala) și să nu le 
păstrați în același loc în care vă țineți dispozitivul. De asemenea, vă recomandăm să nu 
dezactivați închiderea automată a dispozitivului și să folosiți o parolă sigură pentru blocarea 
dispozitivului dvs.   

Ca regulă generală, datele furnizate de dvs. vor fi transmise sub formă criptată pentru a le 
proteja de accesul neautorizat sau de utilizarea necorespunzătoare.   

Vă recomandăm să consultați recomandările Băncii privind securitatea serviciilor de internet 
disponibile pe site-ul https://www.banca-romaneasca.ro/&files/security-rules-for-internet-
tranactions-and-secure-browsing-ro.pdf înainte de a efectua orice tranzacții online.   

Utilizarea funcției biometrice (Touch ID/Face ID) 

Vă puteți autentifica în aplicația BROM Token și autoriza tranzacții folosind scanarea 
amprentei/recunoașterea facială de pe dispozitivul dvs. (iOS și Android). Această funcție trebuie 
activată separat în setările aplicației. Dacă decideți să folosiți această functionalitate, din motive 
de securitate, trebuie să stocați amprentele/fața în setările de sistem ale dispozitivului pe care 
doriți să folosiți funcția de amprentă/recunoaștere facială a aplicației BROM Token; de 
asemenea, doar dvs. trebuie să știți codul de securitate care vă permite să modificați setările de 
sistem. Cu același token, trebuie să păstrați dispozitivul într-un loc sigur care să împiedice 
accesul terților.  

Utilizarea datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal înseamnă orice date care permit identificarea directă a utilizatorului. 
Acestea includ numele, adresa sau identificatorul unic al dispozitivului. Aplicația BROM Token 
folosește următoarele date cu caracter personal și informații legate de dispozitiv:  

Informații specifice dispozitivului 
ID-ul specific dispozitivului este documentat ca referință pentru acordarea dispozitivului și 
pentru transmiterea notificărilor.   



Camera: Accesul la cameră este necesar pentru a importa codul de semnătură folosind codul 
QR sau Token-ul Mobil.   
Sistemul de operare/dispozitivul mobil: Informații privind sistemul de operare mobil/numele 
dispozitivului/ tipul dispozitivului (de ex. iOS 12.1/model iPhone 8.2) și jurnale tehnice de 
comunicare care sunt necesare pentru a oferi un suport prompt dacă apare o problemă.   
Statutul dispozitivului: Este necesar accesul la o rețea (serviciul mobil sau Wi-Fi) pentru a 
asigura comunicarea între dispozitivul mobil și Banca Romaneasca S.A.. Datele cu caracter 
personal sunt stocate criptate în aplicație, pe dispozitivul mobil. Pentru a împiedica accesarea 
acestor date de pe un dispozitiv manipulat, BROM Token, pe lângă verificarea ca dispozitivul 
să fie în condiția sa inițială, furnizată de producător (sistemul de operare să nu fi fost modificat, 
de ex. deblocat sau modificat), acesta folosește și tehnologii precum RASP (Runtime 
Application Self-Protection), pentru a se proteja de diverse tipuri de atacuri.   
Notificări push: Acestea sunt servicii standard oferite de furnizorul respectiv (Serviciul de 
Notificări Apple); nu putem garanta că terții nu vor afla de relațiile de afaceri și că nu vor avea 
acces la conținutul acestor notificări.   
Datele de mai sus vor fi folosite de Banca Romaneasca S.A. doar în scopul furnizării și utilizării 
aplicației BROM Token. 

Prin acceptarea termenilor și condițiilor actuale, vă dați aprobarea pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal și informațiilor legate de dispozitiv.   

Configurarea dispozitivului mobil:   
Unele informații de pe dispozitivul dvs. mobil (modelul, tipul afișajului) și specificațiile motorului 
de căutare sunt necesare pentru a asigura afișarea grafică a conținutului în mod corect.   

ID Sesiune: 
Pentru a evita nevoia de autentificare permanentă în timpul unei sesiuni active, o parolă de 
sesiune va fi stocată in siguranță în aplicație pentru a valida orice comunicare (de ex. datele 
dvs. de autentificare) între aplicație și sistemele Bancii.   

Pentru mai multe informații despre Protecția Datelor, accesati Politica de 
Confidențialitate Banca Romaneasca S.A. https://www.banca-romaneasca.ro/termeni-si-
conditii/ 

Sperăm să folosiți BROM Token cu plăcere. 
 

Cu stimă, 

Banca Românească S.A. 
  
 


