INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ÎN SCOPURI DE AUTORIZARE/NOTIFICARE

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează
datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în
mod indirect, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), denumit în
cele ce urmează RGPD şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de
siguranță, doar în scopurile descrise mai jos.
Banca Națională a României este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții
ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.
Pentru respectarea dreptului pe care îl aveți în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016, de a fi
informați despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul Băncii
Naționale a României, vă aducem la cunoștință următoarele:

 DEFINIȚII
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoană vizată”).
Dumneavoastră, în relație cu Banca Națională a României, sunteți potrivit legislației „persoană
vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă
este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire
la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„Prelucrare” - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Temeiul pentru această prelucrare îl reprezintă următoarele reglementări:


Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 99/2006 privind instituțiile de credit
și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007,
cu modificările și completările ulterioare, și reglementările emise în aplicarea acesteia;



Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituţiile de
credit şi societăţile de investiţii, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012
și reglementările emise în aplicarea acestuia;



Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și
reglementările emise în aplicarea acesteia;



Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică cu
modificările și completările ulterioare și reglementările emise în aplicarea acesteia;



Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările şi
completările ulterioare și reglementările emise în aplicarea acesteia;



Legea societăților nr. 31/1990, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;



Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României;



Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și
reglementările emise în aplicarea acesteia;

prelucrarea fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. 1 lit.
c) din RGPD.
 SCOPUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
Banca Națională a României prelucrează aceste date în scopul desfășurării activităților
specifice AUTORIZĂRII INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR DE PLATĂ,
INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ, respectiv NOTIFICĂRII
INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare aplicabile.
 CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Informații pe care le colectăm în mod direct/indirect (în funcție de scopul/contextul
prelucrării): nume/prenume, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate,
adresa/ date de corespondență, date bancare, identificator online (e-mail), imagine (fotografii),
semnătura olografă, sexul, locul şi data naşterii, profesia, formare profesională (diplome,

studii), loc de muncă, cetăţenia, informaţii privind situaţia economică sau financiară, date
privind bunurile deţinute, salariu/indemnizaţie, statut social (poziţia ocupată într-un grup social
la un anumit moment), situaţia familială (date din actele de stare civilă), date de cazier
judiciar/fiscal, informații cu privire la sancțiuni civile și administrative, și orice alte date cu
caracter personal rezultate din documentele/analizele solicitate instituțiilor supravegheate în
vederea dovedirii îndeplinirii obligațiilor legale.
 PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii
scopurilor pentru care acestea au fost colectate (include perioada de stocare în vederea auditării
și cea necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță), impusă de
prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispozițiile privind arhivarea.
 TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepția
situațiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al
scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.
 ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII
ACESTOR DATE
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul Băncii Naționale
a României dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Băncii
Naționale a României atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării
și/sau în cazurile prevăzute de lege.
 CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SOLICITATE
În cazul în care refuzați furnizarea informațiilor solicitate, Banca Națională a României va fi
în imposibilitatea exercitării atribuțiilor de autorizare/notificare în al căror scop sunt prelucrate
respectivele date cu caracter personal, cu consecințele prevăzute de legislația aplicabilă.
 SECURIZAREA DATELOR
În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Banca Națională a României
utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de
securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

 DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, persoanele ale
căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi: dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul
la rectificare (art. 16 din RGPD), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din
RGPD), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 din RGPD), dreptul la portabilitatea datelor
(art.20 din RGPD), dreptul de opoziție (art. 21 din RGPD), dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din RGPD), dreptul de retragere a
consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD).
În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal au fost încălcate, aveți:
- Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal;
- Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.
 CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți
să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa
responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Băncii Naționale a României, la
adresa de e-mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Banca
Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.
Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.
 ACTUALIZARE
Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și
modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință.
 DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul Băncii Naționale a României poate fi
contactat la următoarea adresă de e-mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de
corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod
poștal 030031.

