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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

                 IMOCREDIT IFN SA sediul în Cluj-Napoca, str. Horea nr.3, jud. Cluj, înmatriculată 

la ORC Cluj sub nr. J12/2387/2003, în Registrul Special al IFN cu nr. RS-PJR-13-

110051/11.08.2011, CUI RO15697373, in calitate de operator de date cu caracter personal, prin 

prezenta va aducem la cunostinta ca societatea noastra, prelucreaza in evidentele proprii datele cu 

caracter personal ale actionarilor persoane fizice, ale reprezentatilor legali ai actionarilor persoane 

juridice, ale imputernicitilor generali sau speciali ai actionarilor societatii, cu buna credinta, in mod 

echitabil si transparent, conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

I. Temeiul si scopul prelucrarii: 

               Societatea IMOCREDIT IFN SA prelucreaza datele dumneavoastra personale in temei 

legal si in interesul legitim al societatii noastre, pentru desfasurarea legala a activitatii societatii, 

desfasurarea adunarilor generale a actionarilor, tinerea  registrului actionarilor, plati dividende, 

comunicare cu actionarii, prelucrarea si inregistrarea vanzarii/cumpararii/cesiunii/transferului de 

actiuni, combaterea spalarii banilor si prevenirea fraudelor. 

                 Furnizarea datelor dvs personale este necesara in scopul  mentionat mai sus, refuzul de 

furnizare a lor, conducand la imposibilitatea IMOCREDIT IFN SA de a-si indeplini obligatiile 

legale si obiectivele proprii.    

 

II. Destinatarii datelor: 

                Datele cu caracter personal colectate   pot fi comunicate catre autoritati si institutii 

publice (ex: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul Registrului Comertului, instante judecatoresti, 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti), societati financiare - 

creditoare,   institutii bancare, Depozitarul Central, auditorilor societatii, in conformitate cu 

prevederile interne şi comunitare aplicabile activitatii societatii noastre. 

                  

III. Categorii de date cu caracter personal: 

                 Datele cu caracter personal prelucrate de IMOCREDIT IFN SA pot fi:  nume, prenume, 

cetatenie, cod numeric personal, date ale actelor de identitate, adresa de domiciliu, email, numar 

de telefon, date bancare – cont si banca,  cota de participare la capitalul social, drepturile de vot 

detinute, certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile 

competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, date despre platile de 

dividende, voturile exprimate in cadrul adunarilor generale, actele de cesiune a actiunilor, 

corespondenta cu actionarii, dupa caz. 

 

IV. Perioada de stocare: 

 Perioada pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastra personale se stabileste conform 

termenelor de arhivare. Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi 

eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri 

de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.  

Datele cu caracter personal prelucrate nu sunt transferate catre terti. 

 

V. Drepturile persoanei vizate: 

            Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi: 
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1. Dreptul de acces:  aveti dreptul de a obtine din partea societatii IMOCREDIT IFN SA o 

confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc. In caz de 

raspuns afirmativ, aveti dreptul  de acces la datele respective si la informatii privind 

modalitatea in care sunt prelucrate datele.   

2. Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a obtine de la IMOCREDIT IFN SA, fara intarzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal  inexacte care va privesc, inclusiv 

completarea datelor care sunt incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar 

la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste 

imposibil sau presupune eforturi disproportionate. 

3. Dreptul la stergerea datelor: aveti dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter 

personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Stergerea datelor se poate face daca 

exista unul  din urmatoarele motive: 

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrare;  

 va retrageti consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt 

temei juridic pentru prelucrare;  

 va opuneti prelucrării din motive legate de situatia particulara in care va aflati şi nu 

există motive legitime care să prevaleze; 

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

 datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;  

 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societăţii informaţionale. 

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii 

in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

  se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam 

exactitatea datelor;  

 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;  

  IMOCREDIT IFN SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanţă; sau  

 persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situatia sa particulara in care 

se afla, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale 

operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

5. Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care 

va privesc si pe care le-ati furnizat Imocredit IFN SA, intr-un format structurat, utilizat in 

mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, 

daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

6. Dreptul la opozitie: aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara 

in care va aflati, prelucrarii, inclusiv cand prelucrarea are drept scop marketingul direct.  

7. Dreptul de  a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a 

depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter  Personal.  

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau 

o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul 

societatii noastre, personal sau prin posta, ori pe cale electronica la adresa dpo@imogrup.ro. 
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VI. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: 

Va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor  la adresa dpo@imogrup.ro, pentru orice 

nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale. 

 

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere  a 

Prelucrarii  Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 

Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Web site: www.dataprotection.ro  

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon fix: +40.318.059.211/+40.318.059.212 
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