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BRD Finance îºi rezervã dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului de
credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum ºi în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de
eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Completarea ºi semnarea prezentului formular de cãtre solicitant nu determinã automat
obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit. Solicitantul are posibilitatea de a consulta Registrul de evidenþã a prelucrãrilor de date
cu caracter personal. Furnizarea tuturor datelor menþionate în prezentul formular este obligatorie, iar refuzul de a le furniza poate avea drept
consecinþã neacordarea creditului solicitat. Subsemnatul îmi exprim consimþãmântul ca BRD Finance IFN S.A. sã prelucreze în evidenþele proprii
informaþiile declarate prin prezentul formular ºi pe cele menþionate în documentele ce constituie dosarul de credit, precum ºi datele înregistrate pe
numele meu la SC Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacã este cazul) sau în alte sisteme de evidenþã de tipul birourilor de credit, în
vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul solicitat, cât ºi pentru analize statistice ºi de marketing. Sunt de acord ca BRD
Finance IFN S.A. sã transmitã cãtre SC Biroul de Credit S.A., persoanã juridicã românã, cu sediul în Bucureºti, Str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3, cãtre
Centrala Riscului de Credit (dacã este cazul) ºi cãtre alte sisteme de evidenþã de tipul birourilor de credit, în vederea prelucrãrii ºi consultãrii ori de
câte ori este necesar, de cãtre orice participant (instituþii de credit, instituþii financiare, companii de asigurãri, alte instituþii), în scopul iniþierii sau
derulãrii unei relaþii contractuale cu respectivul participant, urmãtoarele informaþii: datele de identificare; informaþiile referitoare la întârzierile la
platã a obligaþiilor; informaþiile de naturã a contribui la evaluarea gradului de îndatorare ºi a bonitãþii mele; informaþiile neconcordante, rezultate
din documentele prezentate la data solicitãrii creditului, din culpa mea; date referitoare la fraudulenþi. Declar cã am fost informat cu privire la
drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoanã vizatã, ºi anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenþie asupra datelor, dreptul de opoziþie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ºi dreptul de a mã adresa Autoritãþii Naþionale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiþiei pentru apãrarea drepturilor garantate de legea 677/2001. Am fost informat cu privire la
dreptul meu de a mã opune oricând, fãrã justificare, prelucrãrii în scop de marketing direct a datelor mele cu caracter personal. Aceste drepturi pot
fi exercitate printr-o cerere scrisã, datatã ºi semnatã, transmisã cãtre BRD Finance IFN S.A. la adresa de contact prevãzutã în prezentul formular.
BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele menþionate în prezentul formular pe toatã durata contractului de credit solicitat ºi pe o perioadã de zece
ani de la data rambursãrii integrale a creditului, dacã solicitantul nu ºi-a exercitat anterior dreptul de opoziþie. Ulterior încheierii operaþiunilor de
prelucrare a datelor personale, dacã solicitantul nu ºi-a exercitat dreptul de opoziþie, aceste date vor fi arhivate de cãtre BRD Finance pe durata de
timp prevãzutã în legislaþia în vigoare.De asemenea, solicit în mod expres sã fiu informat cu privire la aprobarea sau neaprobarea creditului,
indiferent de cauza care a determinat neacordarea creditului, prin oricare dintre urmãtoarele mijloace de comunicare: SMS, e-mail, apel telefonic.
Prin semnarea prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale sã transmitã informaþii de natura secretului bancar în sensul
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2006, cãtre membrii Grupului Société Générale ºi sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. sã utilizeze aceste
informaþii primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuatã în scopul acordãrii creditului. Declar pe propria rãspundere, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraþii cã toate informaþiile din prezentul formular sunt reale, exacte ?i complete. Sunt de
acord ca BRD Finance IFN S.A. sã efectueze orice verificare pe care o considerã necesarã.
Data: .........................................................

Semnãtura: ..........................................................................

INFORMAÞII SOÞ/SOÞIE
Nume:

Prenume:

CNP:

Data: .........................................................

Semnãtura: ..........................................................................

BRD Finance IFN S.A. este operator de date cu caracter personal autorizat sub nr. 1833 din Registrul de evidenþã a operatorilor de date personale.
Adresã de contact: str. Biharia, nr. 67-77, Metav, Corp A1, sector 1, 013981, Bucureºti, România, Tel: +4021.301.48.26, Fax: +4021.300.10.20, contact.brdf@brd.ro
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Subsemnatul îmi exprim consimþãmântul ca BRD Finance IFN S.A. sã prelucreze în evidenþele proprii datele mele cu caracter personal declarate
prin prezentul formular precum ºi datele înregistrate pe numele meu la SC Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacã este cazul) sau
în alte sisteme de evidenþã de tipul birourilor de credit, în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul solicitat de soþul meu/soþia
mea. Sunt de acord ca BRD Finance sã transmitã datele mele personale de mai sus cãtre autoritãþi sau sisteme de evidenþã de tipul birourilor de
credit sau CRC, dacã este cazul. Declar cã am fost informat cu privire la drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoanã vizatã,
ºi anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenþie asupra datelor, dreptul de opoziþie, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale ºi dreptul de a mã adresa Autoritãþii Naþionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiþiei pentru apãrarea
drepturilor garantate de legea 677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisã, datatã ºi semnatã, transmisã cãtre BRD Finance
IFN S.A. la adresa de contact prevãzutã în prezentul formular. BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele menþionate în prezentul formular numai
în scopul arãtat mai sus, iar ulterior, datele vor fi arhivate. Am fost informat de posibilitatea de a consulta Registrul de Evidenþã a prelucrãrilor de
date cu caracter personal.
Prin semnarea prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale sã transmitã informaþii de natura secretului bancar în sensul
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2006, cãtre membrii Grupului Société Générale ºi sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. sã utilizeze aceste
informaþii primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuatã în scopul acordãrii creditului.

