Termenii si conditiile de aplicare online pentru Creditul ACASA
I. Contextul prelucrarii de date cu caracter personal
Credit Europe Bank (Romania) S.A. (denumita in continuare “Banca”) prelucreaza datele cu caracter
personal pe care le furnizati in vederea prestarii serviciilor si furnizarii produselor bancare, in baza
interesului sau legitim pentru desfasurarea activitatii de creditare si in alte scopuri legate de indeplinirea
obligatiilor sale legale sau interesele sale legitime, in acord cu prevederile Regulamentului General
privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si celorlalte reglementari aplicabile in materie, conform Politicii
de confidentialitate publicata pe site-ul Bancii www.crediteurope.ro//Politica-de-confidentialitate,
disponibila la sediile Bancii si care poate fi furnizata si prin e-mail in urma transmiterii unei cereri in
acest sens catre Banca la oricare din adresele sale de e-mail: office@crediteurope.ro si
dpo@crediteurope.ro. In cazul in care nu veti furniza Bancii datele de contact mentionate, aceasta nu va
va putea impiedica contactarea dumneavoastra de catre Banca pentru initierea unei relatii de creditare
pentru Creditul ACASA.
Prin aplicarea online, dumneavoastra, in calitate de solicitant al unui Credit ACASA in relatia cu Banca
si persoana vizata, declarati urmatoarele:
 ati luat la cunostinta, prin consultarea Politicii de confidentialitate a Bancii mentionata anterior,
despre scopurile si temeiurile, termenii si conditiile in care Banca prelucreaza datelor dumneavoastra
cu caracter personal, precum si categoriile de destinatari ai acestor date;
 ati fost informat despre drepturile pe care le aveti privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu
caracter personal, astfel cum sunt detaliate in acesta Politica de confidentialitate, si anume: dreptul
de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere
in fata unei autoritati sau de a ma adresa justitiei;
 intelegeti ca va puteti exercita oricare dintre drepturile de mai sus printr-o cerere formulata in scris,
pe format hartie prin depunere la oricare dintre sediile Bancii, prin e-mail la adresa
office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail:
dpo@crediteurope.ro;
 cunoasteti ca obtinerea creditului este conditionata de prezentarea unei documentatii privind atestarea
veniturilor dumneavoastra intr-o forma pe care o veti stabili cu Banca si ca informatiile cuprinse in
ea trebuie sa fie conforme cu cele pe care le declarati in cererea de credit pe care o veti adresa Bancii;
 confirmati ca sunt adevarate, actuale si complete informatiile oferite Bancii prin cererea de credit sau
orice alta modalitate de comunicare stabilita cu Banca, in vederea furnizarii produselor si serviciilor
bancare solicitate;
 sunteti de acord ca solicitarea unui credit nu echivaleaza cu obligarea Bancii de a acorda acest credit,
aceasta avand dreptul de a aproba sau respinge cererea;
 ati luat la cunostinta ca datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de Banca chiar daca nu
a fost finalizat procesul aplicarii pentru tipul de credit dorit conform Politicii sale de confidentialitate.
II. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor desemnat de Banca:
 adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro si
 adresa postala: Bucureș ti, sector 6, Bld. Timiș oara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, cod postal
061331.

