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DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Responsabilul cu protectia datelor: dpo@certinvest.ro
2. Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentantilor legali sau
conventionali ai investitorilor, imputernicitilor si beneficiarilor reali sunt prelucrate in baza
legislatiei aplicabile, pentru a se conforma obligatiilor legale si/sau contractuale, situatie in care nu
este necesar consimtamantul dumneavoastra, deoarece legile si regulamentele in vigoare nu ne
obliga sa obtinem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investitiilor, evaluarea
profilului de risc al investitorului; cunoasterea clientelei in vederea spalarii banilor si combaterii
finantarii actelor de terorism, precum si supravegherii punerii in aplicare a sanctiunilor
internationale; respectarii obligatiilor legale conform legislatiei in vigoare (ca de exemplu:obligatii
fiscale, contabile, de administrare, de arhivare).
Trimiterea de informații referitoare la produsele, activitățile și evenimentele SAI Certinvest S.A, în
scop de marketing, se va face in baza consimtamantului acordat de dumneavoastra.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele pot fi dezvaluite autoritatilor si
institutiilor (oricare ar fi denumirea) din Romania si sau strainatate, auditori financiari, executori
judecatoresti, avocati, companii din Grupul Certinvest. In scopurile de mai sus, putem transmite
datele d-voastra cu caracter personal urmatoarelor parti care actioneaza conform instructiunilor
noastre in calitate de persoane imputernicite: companii din Grupul Certinvest, consultanti tehnici,
experti, avocati, executori judecatoresti, companii furnizoare de de diferite servicii (servicii de
curierat, managementul documentelor, intretinere, dezvoltare si suport IT)
4. Unde vor fi transferate datele cu caracter personal: Datele cu caracter personal ar putea fi stocate
pe echipamente situate geografic in afara tarii (prin prisma furnizorilor de servicii de cloud
computing)
5. Perioada de stocare: termenul de pastrare va fi conform legislatiei in vigoare;
6. Drepturile acordate persoanelor vizate: Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate
beneficiaza de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la
stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate,
inclusiv crearea de profiluri, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana
vizata considera necesar.

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133, Capital social subscris și vărsat 3.988.322,56 Lei
Autorizată de ASF prin Decizia 4222/02.12.2003; Atestat ASF nr. 40/21.12.2017
Înregistrată în reg. ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/02.12.2003 si nr PJR071AFIAI/400004/21.12.2017

SAI Certinvest SA
Clădirea Cube Victoriei Center,

Tel +4021 203 14 00

www.certinvest.ro

Str. Buzeşti Nr.75-77, etaj 10,

Fax +4021 203 14 14

www.investonline.ro

Biroul 1, Sector 1, Bucureşti, România

office@certinvest.ro

Prin semnarea prezentei declaratii, Subsemnatul/Subsemnata ______________________
domiciliat/a in localitatea __________, str. ______________, nr. ___________, bl. ______________, ap.
____________, judetul ___________, identificat cu CI seria _________, nr. _____, telefon de contact
_________, email _________, confirm urmatoarele:

(i)

(ii)

(iii)

Imi exprim in mod expres si neechivoc prin prezenta consimtamantul privind prelucrarea
datelor mele cu caracter personal de catre Operator direct si/sau prin intermediul
mandatarilor si/sau tertilor sai contractanti, date furnizate de catre mine Operatorului
Am luat la cunostiinta de drepturile pe care mi le confera Legea, respectiv: dreptul de acces
la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la
restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de
profiluri.
Am citit si negociat inainte de semnarea prezentei Declaratii, pe care am inteles-o integral,
am acceptat in totalitate si expres fiecare clauza din continutul acesteia, fiind de acord in
mod expres si neechivoc cu continutul acesteia.

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de la Operator sau prin
intermediul unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor
sai precum si in scopul de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele societatilor din
grup.
Puteti sa va retrageti oricand consimtamantul acordat anterior printr-o cerere depusa la sediul SAI
Certinvest sau trimisa la adresa de e-mail dpo@certinvest.ro

 Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de la Operator sau
prin intermediul unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale
partenerilor sai, precum si in scopul de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele
societatilor din grup.

INVESTITOR
Prenume si nume ………………………………………………………………………………
Semnatura …………………………………..
Data ………./………../…………
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