DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

Subsemnatul ……………………………………………… cu CNP ……………………………………….. , în calitate de
membru sau viitor membru îmi exprim în mod expres consimtamântul ca Asoc. Casa de Ajutor
Reciproc CFS Savinesti sa prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin
cererile si/sau angajamentele completate, precum si sa colecteze si sa prelucreze datele mele pe
durata cât îmi mentin calitatea de membru, sa asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate la
acestea.
Declar ca am fost informat cu privire la drepturile conferite de lege în calitatea mea de persoana
vizata, respectiv dreptul de: a fi informat, de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justitie pentru apararea drepturilor garantate de
lege.
Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaratii
ca toate informatiile furnizate sunt reale, exacte si complete.
Sunt de acord cu CAR Savinesti sa efectueze orice verificare pe care o considera necesara la
institutiile abilitate in vederea analizei cererii de inscriere / acordarea imprumutului sau in ceea ce
priveste corectitudinea datelor.
CAR Savinesti asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu
acordul exprimat si conform legii.
Consimt ca informatiile înregistrate de catre CAR Savinesti pot fi comunicate catre
autoritatile/institutiile abilitate prin lege, catre entitatile de grup, catre entitatile care pot facilita
procesul de recuperare al datoriilor membrilor fata de CAR Savinesti., precum si catre bancile
partenere în vederea debitarii directe, în regim de stricta confidentialitate si siguranta , in
conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016.
Consimt ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre operator deoarece am
fost informat de scopul pentru care au fost cerute aceste date, si anume pentru identificarea
persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului, conformarea cu prevederile legale
care privesc activitatea Caselor de Ajutor Reciproc si aprobarea de catre personalul autorizat din
cadrul institutiei.
Am fost informat ca pot sa imi retrag oricand prezentul consimtamant.
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