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INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 
 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul 
comunicatiilor electronice, BCR Banca pentru Locuinte S.A. are obligatia de a administra în conditii 
de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre 
dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.  
 
Scopul colectarii datelor este: evidenta si înregistrarea dumneavoastra în bazele noastre de date, 
în vederea initierii, mentinerii si dezvoltarii de raporturi juridice specifice (comerciale, financiar 
bancare, de munca, etc.). Sunteti obligat(a) sa furnizati datele pe care vi le solicitam, acestea fiind 
necesare scopului mentionat anterior. Refuzul dvs. poate determina neinitierea sau, dupa caz, 
întreruperea/încetarea raporturilor juridice specific dintre dvs. si BCR Banca pentru Locuinte S.A..  
 
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai 
urmatorilor destinatari (în functie de situatie): persoana vizata; reprezentanti legali ai persoanei 
vizate; alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale în numele operatorului 
(ex.: avocati, consultanti, contabili, auditori); parteneri contractuali ai operatorului; alte companii din 
acelasi grup cu operatorul - Banca Comerciala Româna S.A., entitati juridice din grupul BCR/Erste; 
autoritati judecatoresti; autoritati publice centrale; politie; servicii sociale si de sanatate; furnizori de 
servicii si bunuri; societati bancare; birouri de credit; agentii de colectare a debitelor/recuperare a 
creantelor; societati de asigurare si reasigurare; angajatorului/potentialului angajator al persoanei 
vizate; agentii de selectie si plasare a fortei de munca; organizatii de cercetare a pietei.  
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa 
va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru 
exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la BCR Banca 
pentru Locuinte S.A./Directia Conformitate. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va 
adresa justitiei.  
 
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai 
curând posibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


