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Anexa VI 

 

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a  ...................................................................... prin completarea 
prezentului formular îmi exprim consimțământul expres şi neechivoc, explicit şi informat 
asupra colectării, prelucrării si utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu 
caracter special prevăzute de art. 7, 8 si 9 din Legea nr. 677/2001 de către C.A.R. NOVA 
VITA I.F N. cod operator prelucrare date cu caracter personal nr 31537. 

Am luat la cunoștință de faptul că C.A.R. NOVA VITA I.F N. prelucrează datele cu 
caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document doar în scopul derulării 
activității de economisire și creditare, conform legii nr 122/1996, legii nr 93/2009 
reglementărilor legale aflate în vigoare la data semnării contractului, precum si in scop 
statistic. Datele dvs. pot fi dezvăluite către B.N.R. centrala riscurilor bancare, unor instituții 
financiare bancare sau nebancare, firme de asigurări, cercetare de piață, firme de recuperare 
a debitelor sau creanțelor rezultate din contractele încheiate intre părți, fără ca aceasta 
enumerare să fie limitativă, dacă prelucrarea urmărește indeplinirea unei atribuții asumate 
prin statut, regulament, contract sau alt document cadru al casei de ajutor reciproc, 
cunoscut și acceptat de către părți. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de 
opoziție, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De 
asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 
ştergerea datelor după încetarea contractului sau pierderea calității de membru al CAR. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la 
sediul C.A.R. NOVA VITA I.F N. din str. Șos. Nicolina nr 10, Iași. 

 

Semnătura,      Data, 

      ___________ 

      


