INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
-ACTIONARIStimata doamna / Stimate domn,
În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,
“GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C GENERALI ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6-7, Sector 1
(“Generali”/”Angajatorul”), vă informeaza dupa cum urmeaza:
1.

Scopul prelucrarii: Avand in vedere calitatea dvs. de actionar Generali – persoana fizica sau reprezentant
al unui actionar - persoana juridica („Actionar”), datele dumneavoastra personale sunt colectate si
prelucrate de catre Generali. Fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare,
Generali nu va poate pastra in Registrul actionarilor, nu isi poate exercita fata de dvs. obligatiile si
drepturile ce rezulta din legislatia aplicabila, iar dvs. nu va puteti exercita drepturile ce decurg din calitatea
de actionar. Cu toate acestea, colectarea si prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu
respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, in conditiile GDPR.

2.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal
strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Compania prelucreaza sau poate prelucra datele dvs.
obisnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe copia actului de identitate sau de pe
alte documente puse la dispozitie de dvs.: numele si prenume, cod numeric personal, serie si nr. carte de
identitate, serie si nr. pasaport, cetatenie, adresa de domiciliu, precum si: numarul de telefon si contul
bancar daca acestea sunt furnizate.
Pentru alte scopuri specifice veti fi instiintat/a separat si, daca va fi cazul, va veti exprima consimtamantul
pentru prelucrarea in acele scopuri a unora dintre datele dvs. personale.
Generali nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile1.
Furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient/a de
faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să gestioneze raportul
juridic ce rezulta din calitatea dvs. de actionar si, in masura in care datele solicitate sunt absolut necesare,
nu va veti putea exercita drepturile ce rezulta din calitatea dvs. de actionar.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate către autoritati de stat (inclusiv autoritati
fiscale, ASF, instante, parchet), furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati, experti, dezvoltatori de
servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate pentru pastrarea evidentei actionarilor sau pentru
exercitarea unor drepturi sau obligatii ale Societatii, raportate la actionariat, societati de arhivare), alte
companii din Grupul Generali si alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, în conformitate cu
prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi reținute in baza de date Generali pe perioada de timp in
care va functiona Societatea, tinand cont de obligatiile rezultand din legislatie si din reglementarile interne
privitoare la stocare si la arhivare.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Incepând cu 25 mai 2018 drepturile pe care le aveti in baza prevederilor Regulamentului UE privind
protecția datelor cu caracter personal sunt urmatoarele: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau
actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca
datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a
vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre
dvs. a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de
a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal care dezvăluie originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, sau apartenența sindicală,
precum și datele cu privire la sănătate sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
1
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Va rugam sa aduceti la cunostinta Generali orice modificare a datelor dvs. personale. Pentru mai multe informatii cu
privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti accesa site-ul nostru www.generali.ro, la sectiunea privind
Politica de protectie a datelor.
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus si pentru a ne
adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali prin intermediul
Diviziei Resurse Umane si organizare, precum si la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia
Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa poștală urmatoare: Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6-7,
Sector 1, Bucuresti.
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