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NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
BCR Asigur`ri de Via]`, cu sediul social \n Bucure[ti, Strada Rabat, nr. 21, sector 1, J40/17847/24.10.2005, CUI 18066920,
colecteaz` [i proceseaz` datele personale, \n conformitate cu prevederile legale \n materie de prelucrare a datelor cu caracter
personal [i libera circula]ie a acestor date. Rolul prezentei note de informare este de a explica modul \n care datele dumneavoastr`
personale sunt utilizate [i scopul \n care acestea sunt folosite. V` rug`m s` citi]i aceast` not` de informare cu aten]ie.
|n situa]ia \n care ave]i neclarit`]i sau \ntreb`ri cu privire la prelucrarea datelor personale de c`tre societatea noastr`, v` rug`m
sa contacta]i responsabilul nostru pentru protec]ia datelor la adresa dpo@bcrasigviata.ro.
Datele personale prelucrate
BCR Asigur`ri de Via]` prelucreaz` urm`toarele categorii de date personale, atât cu privire la dumneavoastr`, cât [i la persoanele
beneficiare ale poli]ei de asigurare:
a) Date de identificare (\n general datele \nscrise \n cartea de identitate sau \n alte acte de stare civil`);
b) Date de contact (adres` complet`, num`r de telefon, adresa de e-mail);
c) Informa]ii bancare (num`r cont bancar, banca la care este deschis, titularul contului);
d) Informa]ii / date necesare pentru evaluarea riscului [i/sau pentru \ntocmirea [i solu]ionarea dosarelor de daune \n cazul
apari]iei riscului asigurat (inclusiv ocupa]ia, date privind persoanele aflate \n \ntre]inere, informa]ii privind starea de
s`n`tate, istoricul afec]iunilor [i /sau antecedente \n familie, diagnosticul medical).
Trebuie sa furnizati datele in mod corect si complet si trebuie sa le mentineti astfel si/sau sa le actualizati, daca este cazul, pe
tot parcursul derularii contractului, prin transmiterea unui informari la datele de contact prezentate la sfarsitul acestei Note de
informare.
Scopurile prelucr`rii datelor personale
BCR Asigur`ri de Via]` colecteaz` [i prelucreaz` atât datele dumneavoastr` personale, cât [i ale persoanelor pentru care se
\ncheie asigurarea sau beneficiare ale asigur`rii, \n urm`toarele scopuri:
a) \n scopul prest`rii serviciilor de asigurare (ofertarea [i emiterea poli]elor de asigurare, gestionarea [i executarea
contractelor de asigurare / poli]elor, \ncheierii de coasigur`ri / reasigur`ri, solu]ionarea daunelor, inclusiv verificare \n scopul
detect`rii [i prevenirii poten]ialelor fraude);
b) \n scopul lu`rii automate a deciziilor pentru evaluarea riscurilor de asigurare;
c) \n scopul respect`rii [i \ndeplinirii obliga]iilor legale;
d) \n scop de marketing, inclusiv pentru informare [i acordarea de beneficii de loialitate, pentru \mbun`t`]irea permanent` a
calit`]ii serviciilor [i produselor oferite, promovarea produselor oferite, chestionare.
Baza legal` pentru colectarea [i procesarea datelor dumneavoastr` pentru fiecare din scopurile men]ionate mai sus este:
● \ncheierea unui contract, respectiv contractul de asigurare/poli]a la care dumneavoastr` sunte]i parte (inclusiv etapele
premerg`toare \ncheierii contractului – cererea dumnravoastr`, oferta noastr`), executarea [i / sau administrarea contractului;
● \ndeplinirea de c`tre Asigur`tor a obliga]iilor ce \i revin conform dispozi]iilor legale, inclusiv a dispozi]iilor legale speciale \n
domeniul asigur`rilor, contabile, arhivare, etc
● interesul legitim al Asigur`torului, inclusiv pentru prevenirea pl`]ilor nejustificate ale dosarelor de daun`;
● consim]`mântul dumneavoastr`.
Punerea la dispoziţia BCR Asigur`ri de Via]` a datelor dumneavoastr` personale, este necesar` \n scopurile indicate mai sus la
punctele a)-c). |n m`sura \n care nu ne pune]i la dispozi]ie aceste date sau dac` nu ni le comunica]i \n m`sura necesar`, nu
dispunem de posibilitatea de a v` furniza serviciile de asigurare. V` rug`m s` ave]i \n vedere c` acest demers nu ar fi considerat
ne\ndeplinirea obliga]iilor contractuale de c`tre BCR Asigur`ri de Via]`.
Punerea la dispozi]ia BCR Asigur`ri de Via]` a datelor ter]ilor, nominaliza]i de dumneavoastr`, este necesar` \n scopurile indicate
la punctele a)-c) de mai sus.
|n ceea ce prive[te datele privind starea dumneavoastr` de s`n`tate, istoricul medical, antecedentele familiei, diagnostic [i alte
categorii speciale de date, acestea v` sunt solicitate \n m`sura \n care ne sunt necesare pentru \ncheierea [i executarea
contractului de asigurare [i ele pot fi prelucrate doar cu acordul dumneavoastr`. |ns`, \n lipsa acestor informa]ii cu caracter
special / sensibil, activitatea de asigurare nu poate fi desf`[urat`.
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Destinatarii datelor dumneavoastr`
Categoriile de destinatari c`tre care se pot divulga datele personale colectate:
● autorit`]ile publice (inclusiv autorit`]i fiscale, autoritatea de reglementare [i supraveghere \n domeniul asigur`rilor);
● furnizorii implica]i \n mod direct/indirect \n procesul de asigurare (ex. reasigur`tori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de
servicii de regularizare a daunelor, etc);
● agen]ii de stat, guvernamentale sau asocia]ii din domeniul asigur`rilor, dac` legisla]ia stipuleaz` acest lucru;
● intermediarii implica]i \n administrarea contractelor dumneavoastr` de asigurare (ex. brokeri de asigurare);
● alte companii din cadrul Grupului Vienna Insurance Grup.
Transferul datelor personale \ntr-o ]ar` din afara Zonei Economice Europene
BCR Asigur`ri de Via]` ar putea s` transfere datele personale c`tre alte companii din cadrul Grupului BCR Asigur`ri de Via]` aflate
\n exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, BCR Asigur`ri de Via]` se va asigura c` prelucrarea acestor
date este conform` cerin]elor de securitate la care sunt supuse proces`rile \n ]`rile din cadrul Comunit`]ii Europene [i a semnat
\n acest sens clauze contractuale standard pentru a se asigura c` transferul de date cu caracter personal este reglementat cu
acela[i nivel de securitate [i de stricte]e ca [i transferurile efectuate \n cadrul Comunit`]ii Europene.
Perioada de p`strare a datelor personale
Datele personale vor fi p`strate pe toat` durata contractului de asigurare.
Ulterior \ncet`rii contractului, datele personale vor fi p`strate pentru perioada necesar` ap`r`rii \n instan]` sau \n fa]a altor
autorit`]i publice a drepturilor [i intereselor Asiguratorului (perioada stabilit` \n func]ie de modul de calcul al termenelor de
prescrip]ie a dreptului la ac]iune). De asemenea, datele personale pot fi p`strate pe perioada legal` necesar` arhiv`rii lor.
Drepturile pe care le ave]i \n ceea ce prive[te datele dumneavoastr` personale
|n leg`tur` cu prelucrarea datelor cu caracter personal [i \n baza condi]iilor specificate \n legisla]ia aplicabil` \n vigoare, v` pute]i
exercita oricare dintre urm`toarele drepturi:
● dreptul de acces la datele personale care v` privesc;
● dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
● dreptul de a solicita [tergerea datelor \n anumite circumstan]e (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare \n
raport cu scopurile men]ionate mai sus);
● dreptul de a solicita restric]ionarea prelucr`rii \n anumite circumstan]e (de exemplu atunci când dumneavoastr` contesta]i
exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactit`]ii acelor date);
● dreptul de a depune o plângere la noi [i/sau la autoritatea competent` privind protec]ia datelor;
● dreptul de a v` opune prelucr`rii;
● dreptul de a v` retrage consim]`mântul, \n orice moment, pentru acele date personale care sunt prelucrate \n baza
consim]`mântului dumneavoastr` anterior; v` aducem \ns` la cuno[tin]` c` retragerea consim]`mântului dumneavoastr`
pentru prelucrarea anumitor date care sunt absolut necesare \n vederea execut`rii contractului de asigurare (de exemplu a
datelor privind s`n`tatea, istoricul medical, diagnosticul) ne va pune \n imposibilitatea continu`rii furniz`rii produsului de
asigurare contractat sau pl`]ii indemniza]iei de asigurare;
● dreptul de a fi uitat, \n sensul adres`rii unei solicit`ri c`tre BCR Asigur`ri de Via]` pentru [tergerea eviden]elor datelor
personale pe care le detinem despre dumneavoastra;
● dreptul la portabilitatea datelor, \n sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date
personale desemnat de dumneavoastr`;
● \n ceea ce prive[te datele personale prelucrate \n scopul lu`rii automate a deciziilor pentru evaluarea riscurilor de asigurare,
ave]i dreptul de a solicita interven]ia uman` din partea Asigur`torului, de a v` exprima punctul de vedere [i de a contesta
decizia automat`;
● dreptul de a fi notificat de c`tre operator \n caz de \nc`lc`ri privind securitatea datelor \n m`sura \n care acestea prezint` un
risc ridicat pentru drepturile [i libert`]ile dumneavoastr`;
● dreptul de a depune plângere \n fa]a Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Datelor cu Caracter Personal (ANPDCP).
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum [i pentru orice \ntreb`ri suplimentare cu privire la aceast` not` de informare sau \n
leg`tura cu utilizarea de c`tre BCR Asigur`ri de Via]` a datelor personale, v` rug`m s` ne contacta]i alegând oricare din
modalit`]ile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodat`, numele dumneavoastr`, adresa po[tal` sau de email (\n func]ie
de modalitatea prin care dori]i s` comunic`m), num`rul dumneavoastr` de telefon precum [i scopul cererii dumneavoastr`.
Ne pute]i contacta:
● prin email - la adresa: dpo@bcrasigviata.ro;
● personal - la sediul BCR Asigur`ri de Via]`;
● printr-o cerere transmis` prin po[t` la adresa din strada Rabat, nr. 21, sector 1, Bucure[ti;
● telefonic - la num`rul: +4021 206 9040.
Detalii suplimentare precum [i eventuale actualiz`ri ale acestei note de informare privind protec]ia datelor dumneavoastr` – pute]i
g`si pe pagina web a companiei – sec]iunea Protec]ia Datelor.
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