
 
NOTA DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
AFERENTE PARTENERILOR COMERCIALI 

 
 
1. Operatorul de date cu caracter personal 
 
First Bank S.A. (denumita in continuare ''Banca''), persoana juridica romana cu sediul social in Sos. Nicolae 
Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 7025592, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J40/1441/27.02.1995 si la Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-
026/18.02.1999, in calitate de operator de date, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, 
in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – “GDPR”), ale Legii 
nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor, si ale 
oricaror alte reglementari legale aplicabile privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal, cu 
buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare. 
 
2. Persoanele vizate de prelucrare si datele cu caracter personal 
 
Date cu caracter personal ale reprezentantilor partenerilor comerciali si ale persoanelor de contact ale 
acestora, identificate in corespondenta cu partenerii comerciali sau in executarea contractului, pe care 
banca le poate prelucra, sunt urmatoarele: datele de identificare (ex. nume, prenume, adresă, alte date de 
contact), datele de autentificare/ legitimare (ex. extrase de la registrul comerțului, date de pe actele de 
identitate, specimene de semnătură, funcția), date din cadrul relației de afaceri (ex. date privind plățile) date 
privind structura societății și a proprietății, precum și alte date similare.  
 
În principiu, datele cu caracter personal le obtinem direct de la partenerii comerciali cu care intentionam 
sau avem o relatie contractuala. 
 
Este însă posibil sa obtinem unele date de la alte societăți, autorități sau alți terți, de ex. birouri de informații, 
autorități fiscale, etc. În acest sens, poate fi vorba inclusiv despre date cu caracter personal pe care le 
obținem prin canalele de raportare a neregulilor de conformitate (Whistleblowing) sau prin intermediul unor 
evaluări/ analize de conformitate. 
 
3. Scopurile si temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal  
 
Banca prelucreaza datele mai sus mentionate in urmatoarele scopuri: 
 
a) În vederea executării obligațiilor contractuale (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR), in urmatoarele scopuri: 
 
- derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate cu partenerii contractuali; 
- colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de 
due diligence); 
 
b) În vederea îndeplinirii obligațiilor legale (art. 6 Alin. 1 lit. c GDPR), in urmatoarele scopuri: 
 
- respectarea normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere 
a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării 
tranzacțiilor, administrării conflictelor de interese, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce 
privește relația cu partenerii; 
 
- îndeplinirea obligaţiilor legate de supravegherea bancară; 
 
- gestiune administrativ – financiară si audit intern; 



 
- gestionarea relațiilor cu autoritățile publice  
 
c) În vederea îndeplinirii intereselor legitime (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR), scopuri precum alegerea unor 
parteneri contractuali adecvați, imbunatatatirea serviciilor, constatarea, exercitarea, urmărirea și apărarea 
unor drepturi, gestionarea reclamatiilor, rezolvarea unor posibile neconformități, proiectarea, dezvoltarea, 
testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de 
date in tara sau in strainatate); 
 
 
4. Durata prelucrarii datelor   
Datele cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai 

sus. În acest sens sunt relevante în special prevederile Legii 82/1001 (Legea contabilitatii), care prevede 

un termen de pastrare de 10 ani de la incheierea exercitiului financiar aferent anului în care va înceta relația 

de afaceri. Totodata, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate si pe durata durata 

existentei unei altei obligatii legale referitoare la pastrarea datelor, respectiv pe durata de existenta a unui 

alt temei legal justificativ.  

 
5. Necesitatea prelucrarii datelor 
 
În cadrul relației precontractuale/contractuale este necesara furnizarea acelor date cu caracter personal 
care sunt necesare pentru încheierea, executarea și încetarea contractului și pentru îndeplinirea obligațiilor 
aferente, datele pe care First Bank este obligata sa le prelucreze potrivit legii sau date pe care Banca este 
indreptatita sa le prelucreze în vederea îndeplinirii intereselor sale legitime. În principiu, fără aceste date 
nu va putea fi posibila evaluarea posibilitatii initierii unei relatii contractuale/relatia contractuala. 
 
 
5. Destinatarii datelor cu caracter personal  
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor putea fi transmise de catre First Bank persoanelor vizate, 
reprezentantilor acestora, altor companii din acelasi grup cu First Bank, partenerilor contractuali (cum ar fi 
avocati, consultanti, prestatori de servicii, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, executori judecatoresti si 
auditori tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise).  
 
De asemenea, aceste date cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre autoritatile de stat conform 
competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului 
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.  
 
Datele furnizate pot fi transferate către entități din Uniunea Europeana/EEA. In situația in care datele 
urmează sa fie transmise către un terț sau organizație internaționala din afara UE/EEA, vor fi avute in 
vedere informațiile din secțiunea "Transfer International". De asemenea, in cazul in care datele urmează 
sa fie transferate International către alți terți sau organizații internaționale in afara UE/EEA, se vor aplica 
garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor. 



7. TRANSFER INTERNATIONAL  
In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, este posibil ca First Bank sa transfere anumite 
categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara 
UE/SEE, inclusiv catre Statele Unite ale Americii, in mod special, in considerarea calitatii actionarului First 
Bank, respectiv JC Flowers. 
 
Pentru transferurile in afara UE/SEE, First Bank își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe 
baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute 
de lege.  
 
Pentru transferul international de date in Statele Unite ale Americii, menționam ca exista Decizia Comisiei 
Europene din 12 iulie 2016, emisa in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, 
privind caracterul adecvat al protectiei oferite de Scutul de confidentialitate UE-SUA. Orice transfer de date 
catre Statele Unite ale Americii va fi efectuat cu respectarea principiului minimizarii datelor.  
 
In situatia in care sunteti cetatean al Statelor Unite ale Americii (SUA) sau rezident pe teritoriul SUA, va 
informam ca, potrivit FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), va sunt aplicabile direct 
dispozitiile legale privind regimul fiscal al SUA, datele dumneavoastra fiind transmise catre autoritatile 
fiscale competente din SUA.  
 
Datele vor fi transferate catre SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), 
avand calitatea de operator, in cazul in care realizarea de operatiuni de plati solicitate de catre 
dumneavoastra include procesarea prin sistemul SWIFT. In acest sens, exista posibilitatea ca datele 
transferate catre SWIFT, in calitate de operator, sa fie accesibile Departamentului Trezoreriei SUA. 
 
8. DREPTURILE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Dumneavoastra beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de articolele 12-22 din RGPD:  
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale Operatorului, 
scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii 
sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor 
cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;  

b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu 
caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;  

c. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si 
completarea datelor incomplete;  

d. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite 
conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;  

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile 
legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc;  

f. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, 
folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de 
catre Societate catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;  

g. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de 
situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in 
masura in care sunt indeplinite conditiile legale;  

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare: dreptul de a cere si de a 
obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin 
mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau 
va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;  

i. Dreptul de a va adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, 
respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in 
domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate.  
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre 
Banca la adresa: Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, Bucuresti sau pe email office@firstbank.ro.  



Responsabilul cu protectia datelor al Bancii poate fi contactat la adresa: Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, 
Sector 1, Bucuresti, sau pe email dpo@firstbank.ro.  


