ENTITATEA DE SOLUŢIONARE ALTERNATIVĂ A
LITIGIILOR FINANCIARE NON-BANCARE
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI, COD POŞTAL 050092
Tel: 0727871252; Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36; E-mail: office@salfin.ro; Website:www.salfin.ro.

SOLICITARE
privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în contextul și în
legătură cu procedurile pentru soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar
Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN) din cadrul Autorității
de Supraveghere Financiară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, solicită acordarea
consimțământului dumneavoastră în vederea prelucrării datelor cu caracter personal după cum urmează:
1. Scopul prelucrării: derularea procedurilor specifice pentru soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar
non-bancar (SAL-FIN);
2. Datele prelucrate: nume, prenume, adresă, serie și număr BI/CI, Cod Numeric Personal;
3. Durata stocării și păstrării datelor: Maxim 3 ani de la finalizarea procedurilor specifice pentru soluționarea
alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN), cu excepția situațiilor în care prevederi legale în
vigoare stabilesc, în mod expres, alte termene de păstrare;
4. Divulgarea datelor: Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN)
din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal în
condițiile și situațiile prevăzute în mod expres de prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile
normative în domeniul protecției datelor cu caracter personal, următorilor destinatari:
a. Salariaților A.S.F. din cadrul Serviciului Analiză și Suport Tehnic SAL-FIN;
b. Membrilor Colegiului de Conducere al SAL-FIN;
c. Conciliatorilor înscriși în Registrul conciliatorilor Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul
financiar non-bancar (SAL-FIN) cu drept de acces conform prevederilor legale în vigoare;
d. Autoritatea judecătorească;
e. Organe de urmărire penală;
f. Alte instituții abilitate de lege să solicite date cu caracter personal.
5. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate în afara Uniunii Europene;
6. Drepturi ale persoanei vizate în contextul acordării consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, beneficiați de:
a) Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care are în vedere dreptul de a primi
informații detaliate privind situațiile și operațiunile de prelucrare efectuate de SAL-FIN din cadrul A.S.F.;
b) Dreptul de acces la date, conform căruia aveți dreptul de a obține, din a unei confirmări că datele dumneavoastră cu
caracter personal se prelucrează exclusiv în scopurile indicate, care sunt aceste date, durata prelucrării;
c) Dreptul la ștergerea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la SAL-FIN din cadrul A.S.F., în
cazuri justificate, ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția acelor date cu caracter personal pentru care există
prevederi legale exprese care stabilesc necesitatea păstrării lor;
d) Dreptul la rectificarea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la SAL-FIN din cadrul A.S.F.
rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea acestora;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării, conform căruia aveți dreptul de a solicita și a obține, din partea SAL-FIN din
cadrul A.S.F. restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în situația în care ați contestat exactitatea datelor
restricționare care se aplică pe perioada verificării exactității datelor, în situația unei prelucrări ilegale, în situația în care aveți
nevoie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în situația în care vă exercitați dreptul la
opoziție, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
f) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, pentru situațiile în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal se realizează în baza consimțământului exprimat de dumneavoastră în mod direct, expres și neechivoc.
Retragerea consimțământului operează doar pentru situațiile ulterioare acestei manifestări de voință, neavând caracter
retroactiv;
g) Dreptul de a depune o plângere, conform căruia, în situația unor nemulțumiri legate de prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal de către SAL-FIN din cadrul A.S.F. vă puteți adresa cu o plângere semnată și datată ătre Ofițerul pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul A.S.F., la adresa de e-mail dpo@asfromania.ro sau la tel. 021/6596124
În situația în care răspunsul acordat la solicitarea dumneavoastră nu este considerat satisfăcător, vă puteți adresa Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod
poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro, sau justiției.
Data:

Nume, prenume:

Locul:

Semnătură:
1

