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NOTĂ DE INFORMARE și ACCES
PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CLIENȚI
Operatorul juridic, SMART INVESTING AGENT DE
ASIGURARE SRL, sediu social în Municipiul Tulcea, strada
Sabinelor, nr.1, camera 1, Bloc E3, scara A, etaj 2, ap.12,
județ Tulcea, Nr. O.R.C : J36/305/2009 ---------- CUI
25867440,
reprezentată
de
Administrator
Elena
Ciobârceanu, vă informează că, în cadrul serviciilor de
asigurare și reasigurare solicitate de dvs. în calitate de
client, vă prelucrează, după caz, următoarele date cu
caracter personal:
 nume și prenume, numele și prenumele membrilor
de familie, sexul, data și locul nașterii, semnătura,
telefon, email, adresă de domiciliu, stare de
sănătate, CNP, date din permisul de conducere,
din certificatul de înmatriculare și cartea de
identitate a vehiculului, seria și actul de identitate,
imagine, locație, informații bancare, adresa IP
captată la utilizarea website-ului.
Datele cu caracter personal pot face obiectul unui proces
decizional automatizat incluzând crearea de profiluri pentru
evaluarea riscurilor asigurate, calculul primelor de
asigurare și determinarea calculării despăgubirilor,
detectării și prevenirii potențialelor fraude, precum și al
combaterii spălării banilor sau finanțării terorismului,
aplicării sancțiunilor internaționale, alte obligații ca rezultat
al legislației în vigoare.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior
detaliate este:
 Pentru prestarea seviciilor de asigurare și
reasigurare de ofertare și emitere a contractelor
de asigurare, gestionarea contractelor de
asigurare și alte scopuri conexe cum ar fi spre
exemplu soluționarea daunelor, reciuperarea
creanțelor, etc. și
 Pentru aducerea la cunoștință a altor produse și
servicii conexe comercializate sau promovate de
firmele de asigurare reprezentate și/sau
 Pentru informarea și comunicarea cu dvs. în timp
real și/sau
 Pentru gestionarea sistemelor proprii de
comunicaţii şi IT și/sau
 Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la
arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor
și a altor obligații pe care legislația le impune în
domeniu și/sau
 Pentru soluţionarea disputelor prin formularea de
cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi
a altor entităţi care soluţionează dispute și/sau
 Pentru
supravegherea
spațiilor
conform
dispozitiilor legale.
Datele prelucrate nu sunt transferate în U.E. sau în afara
U.E.

Datele sunt prelucrate pe perioada îndeplinirii serviciilor în
baza relației contractuale asumate și sunt arhivate pe
perioada de timp reglementată de lege.
Destinatarii acestor date sunt, după caz: dvs. în calitate de
persoană vizată și împuterniciții dvs. expres desemnați;
firma SMART INVESTING AGENT DE ASIGURARE SRL,
împuterniciții și colaboratorii săi contractuali; autorități
publice locale/centrale (A.N.A.F, instanțe de judecată, etc).
Lipsa consimțământului dvs. de prelucrare a datelor
personale anterior menționate, manifestată prin refuzul de
a ne furniza accesul la aceste date, așa cum sunt ele
detaliate în conținutul documentelor personale și solicitate
a fi completate în formularele interne de lucru, determină
imposibilitatea furnizării serviciilor de asigurare și
reasigurare solicitate.
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de
dreptul de acces, de rectificare sau ștergerea acestora, de
restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție și procesul
decizional individual, dreptul de portabilitatea datelor,
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment,
fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de
a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere,
drepturi ce sunt detaliate și-n documentul atașat prezentei
notificări. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi
adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată,
la sediul Operatorului juridic, menționată în partea
introductivă.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiţiei.
Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal.
Str. Olari nr. 32, sector 2 București
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura
securitatea datelor dumneavostră, SMART INVESTING
AGENT DE ASIGURĂRI SRL, nu poate garanta lipsa
oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de
penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și
puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom
urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și
informarea persoanelor vizate.
Am luat la cunoștință de informațiile furnizate în prezenta
NOTĂ DE INFORMARE:
NUME, PRENUME……………………………………..
SEMNĂTURA…………………………………………..
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