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CINE SUNTEM 

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK - S.A. (“Banca”/”EximBank”), o societate pe acțiuni, 

administrată în sistem unitar, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare 

și a Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., cu 

modificările și completările ulterioare, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/8799/08.04.1992 și în Registrul 

Instituțiilor de Credit cu nr. RB-PJR-40-015/18.02.1999, având codul de înregistrare fiscală RO 361560, identificatorul 

unic la nivel european (EIUD) ROONRC.J40/8799/1992 și capitalul social subscris și vărsat de 800.759.862 RON - este 

operator de date cu caracter personal, având următoarele date de contact: Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Sector 1, 

București.  

Mai multe informații despre EximBank pot fi găsite la https://www.eximbank.ro. 

În virtutea obligațiilor de informare care incumbă Băncii în baza Regulamentului Parlamentului European și al 

Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, Banca redă 

mai jos informații cu privire la maniera în care prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal aparținând 

persoanelor vizate, precum și scopurile în care acestea sunt folosite în cadrul proceselor de achiziție. 

Pentru orice întrebări sau detalii în legătură cu modul în care Banca folosește datele cu caracter personal, fiecare persoană 

vizată se poate adresa direct Băncii utilizând datele de contact menționate mai sus sau poate trimite o solicitare Ofițerului 

pentru Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@eximbank.ro 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL  

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizica (denumită “persoana vizată”) pe baza cărora 

respectiva persoană poate fi identificată, direct sau indirect.  

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE 

Persoanele vizate sunt persoanele fizice având calitatea de reprezentant legal /convențional al furnizorului direct 

/participantului persoană juridică în cadrul procesului de achiziție, respectiv al câștigătorului procesului de achiziție și 

semnatar al contractului, semnatarul ofertei depuse, angajații /colaboratorii furnizorului direct /participantului în cadrul 

procesului de achiziție care urmează să fie implicați în executarea contractului sau angajații /colaboratorii /persoane de 

contact implicate (desemnate) de către furnizorul direct/ câștigătorul procesului de achiziție în executarea contractului.  

În cazul în care o persoana vizată este cea care furnizează Băncii informații despre alte persoane vizate, aceasta 

are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la modalitatea în care Banca îi prelucrează 

datele cu caracter personal. 

CE ÎNSEAMNĂA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prelucrarea înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea 

sau distrugerea. 

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ BANCA 

Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucrează pentru desfășurararea activității sale sunt:  

 Date de identificare (de ex. nume, prenume, CNP sau echivalentul acestuia potrivit legislației naționale 

aplicabile, seria și numărul actului de identitate, domiciliul, adresa de corespondență, data nașterii, locul 

nașterii, cetățenia etc.); 
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 Informații de contact (de ex. adresa de e-mail, numere de telefon fix și mobil, fax etc); 

 Date privind ocupația și experiența profesională;  

 Informații privind activitatea frauduloasă /potențial frauduloasă (de ex. date cu privire la acuzații și 

condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălare de bani și finanțarea actelor de terorism); 

 Date din surse deschise și registre publice (de ex. ONRC, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul Oficial 

etc); 

 Informații rezultate în urma înregistrării video în cazul în care vizitați una dintre agențiile Băncii; 

 Informatii despre natura și limitele mandatului. 

CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Scopul prelucrării reprezintă obiectivul avut în vedere de bancă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  

În cadrul proceselor de achiziție, Banca prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: 

 identificarea reprezentantului legal sau convențional al ofertantului furnizor /prestator /executant persoană 

juridică participantă în cadrul procesului de achiziție, inclusiv în scop de corespondență pe parcursul acestei 

etape;  

 identificarea reprezentantului legal sau convențional al câștigătorului procesului de achiziție, în vederea 

încheierii contractului aferent bunului /serviciului /lucrării solicitat(e) de Bancă; 

 identificarea angajaților /colaboratorilor participantului, propuși pentru executarea contractului sau a 

angajaților /colaboratorilor câștigătorului implicați în executarea contractului; 

 verificarea existenței aptitudinilor angajaților/colaboratorilor participantului/câștigătorului procesului de 

achiziție, necesare furnizării sau prestării bunului/ serviciului /executării lucrării care urmează să fie 

contractat(ă) de Banca sau contractat(ă) deja de Bancă;  

 derularea, cu persoana(ele) indicate(e) de câștigătorul procesului de achiziție, a corespondenței în legătură cu 

contractul; 

 prevenirea și detectarea informațiilor legate de criminalitatea financiară, inclusiv a fraudei (de exemplu, 

prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și aplicarea sancțiunilor internaționale). 

Datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite și pentru o serie de scopuri secundare (de ex: obligații legale privind 

raportarile către autoritățile statului, protejarea drepturilor și intereselor legale și legitime ale Băncii, actualizarea datelor 

furnizorilor sau ale personelor vizate pentru arhivare, audit intern, extern, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu 

scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Bancă. 

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Banca prelucrează datele persoanelor vizate în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale: 

 în baza unei obligații legale aflate în sarcina băncii (de ex: identificarea și prevenirea fraudelor, prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, 

obligații legale privind raportările către autoritățile statului etc.); 

 în baza interesului legitim al Băncii (de ex: interesul legitim al băncii de a încheia contractul și de a i se presta 

sau furniza bunul /serviciul /de a i se executa lucrarea contract(ă); identificarea cât mai precisă a persoanelor 

vizate); 

 pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri pre-contractuale 

la cererea persoanei vizate pentru încheierea unui contract;  

 în baza consimțământului persoanei vizate, când legea prevede în mod expres obținerea acordului prealabil al 

persoanei vizate în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal. 
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În cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământul persoanei vizate, aceasta, potrivit prevederilor GDPR, are dreptul 

ca, în orice moment, să își retragă consimțământul acordat. 

Dacă persoana vizată alege să nu ne ofere Băncii datele cu caracter personal, acest lucru ar putea sa întârzie sau chiar să 

împiedice îndeplinirea de către Bancă a obligațiilor sale, derularea procesului de achiziție sau încheierea contractului cu 

câștigătorul procesului de achiziție.  

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana(ele) vizată(e), de la reprezentantul participantului sau 

câștigătorului procesului de achiziție, prin verificarea informațiilor cuprinse în documentele puse la dispoziția Băncii.  

În plus, Banca obține datele cu caracter personal și indirect, prin consultarea unor surse externe (de ex: pentru ca Banca 

să își poată îndeplini obligațiile legale în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului). Prin surse externe 

înțelegem instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media, 

cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: ONRC, portalul 

instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de 

date ale persoanelor acuzate de terorism sau persoane expuse politic etc. 

Furnizarea datelor cu caracter personal, în ipoteza în care sunt obținute de Bancă direct de la persoana(ele) vizată(e), 

reprezintă o obligație necesară pentru desfășurarea procesului de achiziție și, în final, pentru încheierea și executarea 

contractului.  

În lipsa datelor cu caracter personal, banca se află în imposibilitatea de a efectua identificarea participanților și, ulterior, 

a câștigătorului procesului de achiziție, de a se conforma obligațiilor legale privind riscul reputațional și de a aplica 

prevederile politicii privind conflictul de interse, de a încheia contractul și de a beneficia de bunul /serviciul /lucrarea 

contractat(ă). 

CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

După caz destinatarii datelor pot fi: 

 Furnizori de servicii poștale (firma curierat); 

 Organe judiciare din România și din alte țări, precum membri ai instanțelor judecătoresti, instanțelor arbitrale, 

parchetelor; 

 Instituții publice de supraveghere a activității financiar -bancare și de administrare a pieței financiare (de ex: Banca 

Naționala a României, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi etc); 

 Autorități publice centrale și locale (de ex: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire 

și Combatere a Spălării Banilor) din România și din alte țări, organe ale poliției; 

 Oricui altcuiva în cazul în care avem o obligație legală; 

 În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca Banca să transfere date cu caracter personal în 

afara României și a Zonei Economice Europene. În timp ce unele țări au protecții adecvate a datelor personale 

conform legilor aplicabile, în alte țări vor fi luate măsuri pentru a se asigura garanțiile adecvate de aplicare a 

acestora. Acestea includ impunerea de obligații contractuale privind adecvarea sau solicitarea destinatarului să fie 

certificat într-un „cadru internațional” de protecție a datelor.  

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Banca va păstra datele cu caracter personal ale tuturor participanților în procesul de achiziții într-o formă care permite 

identificarea persoanelor vizate pe parcursul deruluării procesului de achiziție, pe durata derulării  contractului aferent 

bunului /serviciului /lucrarii contractat(e) de Bancă. 
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Pentru proiectele de achiziții, Banca va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă de 10 ani calculată de la data 

încetării contractului, conform Ordinului MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările 

și completările ulterioare pentru a răspunde la cerințele legale și de reglementare aplicabile Băncii. Vă putem păstra 

datele mai mult de 10 ani dacă nu le vom putea șterge din motive legale, de reglementare sau tehnice. Dacă vom proceda 

astfel, ne vom asigura de protejarea confidențialității dvs. și le vom folosi doar în acele scopuri. Banca arhivează 

Contractul împreună cu toate accesoriile sale, inclusiv documentația din cadrul procesului de achiziție.  

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  

Potrivit GDPR, fiecare persoana vizata 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 ștearga datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în 

situațiile expres prevăzute de lege (ex: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 

pentru care au fost colectate sau prelucrate); 

 

(4) dreptul la restricționarea prelucrării 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de lege 

(ex: 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); 

 

(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 si prelucrarea este efectuată 

prin mijloace automate; 

 

(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:www.dataprotection.ro.  
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