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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

În vederea îndeplinirii intereselor legitime care rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, pentru 
scopuri de marketing direct și publicitate, pentru ca operatorul BT Pensii SAFPF S.A. să prelucreze orice 
date cu caracter personal și orice alte informații furnizate în cadrul relației acestuiacu autoritățile 
competente și/sau cu alte entități pentru care predarea bazelor de date este prevăzută prin obligații legale 
precum și în cadrul relației cu societățile din același grup, sau cu partenerii săi, în condițiile prevăzute de 
Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) nr.  679/2016,pentru protecția persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

Subsemnatul ………………..………………………………..., identificat prin CNP ………………………………………..………. 

Îmi dau consimțământul   /   Nu îmi dau consimțământul  

ca  BT Pensii SAFPF S.A. să prelucreze datele mele cu caracter personal, adică orice informaţii referitoare la 
o persoană fizică identificată sau identificabilă (este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori 
specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale) cum ar fi: numele și 
prenumele, adresa de domiciliu și /sau  de  corespondență, data  și  locul  nașterii,  vârsta,  
sexul,  codul  numeric personal, semnatura,  situația financiară, numărul de telefon, datele 
privind actul de identitate, datele privind actele de stare civilă, date despre  angajator,  date 
privind contul bancar, cetațenia, date privind starea civilă, identificatori  online, adresa IP, 
precum și alte informații care provin din documente cum sunt: certificate de încadrare în 
grad de  handicap,  decizii  medicale  privind  capacitatea  de muncă,  hotărâri  ale  unor  
instanțe  judecătorești, certificate de moștenitor, împuterniciți, beneficiari reali, după caz. 

Sunt de acord să fiu informat printr-una dintre următoarele modalități de comunica 

     poștă                 telefon                   e-mail                      sms 

Înțeleg că acest consimțământ exprimat mai sus, pentru scopuri de marketing direct și publicitate, poate fi 
retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. 
Înțeleg că potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele 
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor -în măsura 
în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în măsura în care consider necesar.  
Înțeleg că îmi pot exercita aceste drepturi, printr-o cerere adresată BT Pensii SAFPF S.A., către Ofiterul de 
protectie date, prin transmiterea unui e-mail la adresa: dpo@btpensii.ro 
 
Am  luat  la  cunostință că informații  detaliate  despre  prelucrarea datelor cu caracter personal găsesc  pe  
site-ul BT Pensii SAFPF S.A., www.btpensii.ro 
 
Data …………………….                      
 
Nume și prenume ……………………………………………….                     Semnătura ………………………..                                                                            
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