NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IN LEGATURA CU CONTRACTELE DE ASIGURARE AJUNSE LA MATURITATE
BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A. („BCR Asigurari de Viata” sau „Societatea”), cu
sediul social in Bucuresti, Strada Rabat, nr. 21, sector 1, J40/17847/24.10.2005, CUI 18066920, colecteaza
si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei note de informare este de a explica
modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite in
legatura cu contractele de asigurare ajunse la maturitate.
Informatiile din prezenta nota se completeaza cu prevederile din Nota de informare a BCR Asigurari de
Viata privind prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi consultata pe pagina web a companiei
– sectiunea Protectia Datelor.
cazul in care sunteti in imposibilitatea sa consultati Nota de informare pe pagina web a companiei –
sectiunea Protectia Datelor, puteti solicita si primi aceasta Nota de informare pe adresa de e-mail care va
fi indicata de catre dumneavoastra.
*In

In situatia in care aveti neclaritati sau intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale de catre societatea
noastra, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la adresa
dpo@bcrasigviata.ro.
Datele personale prelucrate
BCR Asigurari de Viata prelucreaza datele dvs. cu caracter personal furnizate Societatii la data semnarii
contractului de asigurare sau cu ocazia aniversarilor anuale transmise sau a diferitelor interactiuni cu
dumneavoastra in scopul intocmirii unei oferte personalizate care sa conduca la reinnoirea contractelor de
asigurare si reducerea maturitatilor in sold.
Baza legala pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopul mentionat mai sus o constituie
interesul legitim al BCR Asigurari de Viata.
Informatii detaliate cu privire la drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra
personale (inclusiv dreptul dumneavoastra la opozitie in sensul de a nu mai fi contactat pe viitor) se
regasesc in Nota de informare a BCR Asigurari de Viata privind prelucrarea datelor cu caracter personal
care poate fi consultata pe pagina web a companiei – sectiunea Protectia Datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta nota
de informare sau in legatura cu utilizarea de catre BCR Asigurari de Viata a datelor personale, va rugam
sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata,
numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa
comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.
Ne puteti contacta:
 prin email - la adresa: dpo@bcrasigviata.ro;
 personal - la sediul BCR Asigurari de Viata;
 printr-o cerere transmisa prin posta la adresa din Strada Rabat, nr. 21, sector 1, Bucuresti;
 telefonic - la numarul: +4021 206 90 40.
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