
ANEXĂ LA FORMULARUL DE INIŢIERE CARD FILL&GO PERSONAL
    
              Cumpărătorul își manifestă în mod expres si neechivoc consimţământul ca partenerul Vânzătorului, PIRAEUS BANK ROMÂNIA 
S.A., înmatriculată în Reg. Comerţului cu nr. J40/1441/1995, CUI 7025592, înscrisă sub nr. 978 in Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de 
Date cu Caracter Personal (denumită in continuare “PBR”), anterior intrării în vigoare a Contractului de vânzare cumpărare în reţeaua de 
staţii Rompetrol Downstream și a activării cardului Fill&Go Personal, precum și oricând pe perioada acestui contract, să solicite și să 
primească în numele Cumpărătorului de la Centrala Riscului de Credit informaţiile de risc bancar de tipul situaţiei riscului global și a 
situaţiei creditelor restante, înregistrate pe numele  Cumpărătorului.

              Cumpărătorul își manifestă în mod expres consimţamântul ca PBR să prelucreze datele sale cu caracter personal, cu respectarea 
măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulaţie a acestor date (Legea nr. 677/2001) și Ordinul nr. 52/2002, către S.C. Biroul de Credit S.A., cu sediul în București, 
Str. Sf. Vineri nr. 29, sector 3, în vederea prelucrării acestor informaţii de către acesta și consultării informaţiilor înregistrate pe numele său 
în baza de date a Biroului de Credit de către oricare participant la respectivul sistem (incluzând, dar nelimitandu-se la instituţiile de 
credit, instituţii financiare nebancare și de asigurări). 

              De asemenea, Cumpărătorul își manifestă în mod expres consimţamântul ca Vânzătorul Rompetrol Downstream să prelucreze 
datele sale cu caracter personal în vederea evaluării bonităţii financiare a Cumpărătorului ca urmare a semnării Formularului de iniţiere 
card Fill&Go și a semnării Contractului vânzare- cumpărare în reţeaua de staţii Rompetrol Downstream. Datele prelucrate sunt: datele de 
identificare (numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședinţa, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric 
personal, cod ţară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente), date și informaţii legate de produse de tip credit, similar 
sau de asigurări (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele 
restante, numărul de rate restante,  numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului, data închiderii contului, valuta 
creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorului) și informaţii legate de calitatea de girant, 
codebitor sau beneficiar de poliţa de asigurare a persoanei fizice în legatură cu  produsul acordat, date referitoare la fraudulenţi; date 
referitoare la inadvertenţe constatate de PBR.

              (i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, 
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru Cumpărător și 
condiţiile în care pot fi exercitate.
              (ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului că datele Cumpărătorului sunt sau nu prelucrate de către aceasta.
              (iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau 
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
              (iv) Dreptul de opoziţie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulară, 
ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
              (v) Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru 
apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001.

              Cumpărătorul își exprimă consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către PBR în scop de marketing 
direct.  

                      DA        NU 

              Cumpărătorul își exprimă în mod neechivoc acordul și recunoaște expres că Rompetrol Downstream este singurul îndreptătit să 
evalueze bonitatea financiară a Cumpărătorului în baza documentelor și/sau informaţiilor depuse în acest sens și/sau obţinute de 
Rompetrol Downstream, inclusiv ca urmare a prelucrării datelor obţinute conform celor menţionate mai sus și, în funcţie de această 
evaluare să decidă fie sa activeze in conditiile stabilite unilateral de Rompetrol Downstream, fie să nu activeze serviciile Fill&Go. În acest 
ultim caz, Cumpărătorul nu este îndreptăţit la nicio compensaţie, indiferent de natura acesteia.  
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