
NOTĂ DE INFORMARE 

 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE  

SOCIETATE DE FINANŢARE RURALĂ FAER IFN SA,  

Reghin , Str. Apelor nr. 5, jud. Mureş 

  

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 

a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), SOCIETATE DE FINANŢARE RURALĂ FAER IFN 

SA(denumită în continuare şi SF RURALĂ FAER IFN SA ), are obligaţia de a 

prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele 

personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei 

dumneavoastră ori o altă persoană.  

SF RURALĂ FAER IFN SA prin intermediul compartimentelor: Creditare; 

Financiar–Contabilitate şi IT; Aministrativ, Resurse Umane şi Relatia cu Investitorii, 

Juridic, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la 

dumneavoastră şi de la terţi, prin mijloace  manuale sau automate .  

Datele cu caracter personal colectate sunt:  

o numele, prenumele,  data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau 

un alt element unic de identificare similar,  seria şi numărul actului de identitate 

național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de 

domiciliu şi reşedinţă;  

o date de contact: adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de poştă 

electronică;  

o  informații despre situaţia economică şi financiară (inclusiv date despre 

venituri, date despre tranzacții bancare și istoricul acestora, date privind 

bunurile  deţinute/aflate în proprietate, precum și date referitoare la 

comportamentul de plată); 

o date fiscale (țara de rezidență fiscală);  

o profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii;  

o  informații despre funcţia publică importantă deţinută- dacă este cazul (exclusiv 

în contextul obținerii de informații legate de calitatea de persoană expusă 

public- PEP);  

o calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor 

persoane juridice;  

o imaginea (conținută în actele de identitate sau surprinsă de camerele de 

supraveghere video instalate în unitățile noastre,  

o vârsta, etnia, cetăţenia, pentru verificarea eligibilității de a contracta anumite 

produse de creditare;  



o date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor 

asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile 

în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării 

unor facilități: diagnostic, tratamente, etc.;  

o semnătura; codurile IBAN atașate conturilor bancare;  

o informații despre situaţia familială (inclusiv stare civilă, numele şi prenumele 

membrilor familiei, număr copii, copii în întreținere, etc.) în scop statistic;  

o  orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, sau aparţinătorilor,  

care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de 

către orice alte persoane,  fideiusori, etc.  

o orice alte date furnizate cu ocazia colectarii opiniei Clienților cu privire la calitatea 
serviciilor/produselor/angajaților FAER .  

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt :  
 

o prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul analizării unei cereri de 

creditare, cu ocazia încheierii și pe parcursul derulării unui contract de 

microcredit şi/sau contract de fideiusiune;            

o instituirea popririlor,  furnizarea de răspunsuri în legătură cu acestea către organele 

de executare și/sau autoritățile competente, conform obligațiilor legale; 

o realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente,  în conformitate 

cu prevederile legale aplicabile  (precum, dar fără a se limita la: rapoarte despre 

incidentele de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea 

tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de 

Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor); 

o realizarea analizelor şi ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau 

administrativă; 

o informarea clienților în legatură cu produsele/serviciile, transmiterea de mesaje 

publicitare sau alte informării,  conform consimțământului exprimat de clienți pe 

formulare disponibile în unitățile noastre, pe pagina de internet a acesteia; 

o Întocmire chitante si facturi; 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare 

pentru realizarea scopurilor prelucrării indicate mai sus. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SF RURALĂ FAER 

IFN SA, în calitate de operator de date cu caracter personal, şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: unor  cesionari de creanţă,  notarilor publici, avocaților, 

executorilor judecătorești, societăţilor de asigurare, societăților de evaluare, Poşta 

Română, firmelor de curierat şi altor autorităţi publice centrale/locale (Banca 

Națională a României (BNR), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), 

Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul Național de 

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Agenția Națională de Cadastru 



și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Registrul Național de Publicitate Mobiliară 

(RNPM), după caz, unitățile teritoriale ale acestora) etc.  

Datele se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri/contractuale  sau, 

după caz şi în continuare, în scop statistic,  în scop de marketing sau până la 

retragerea respectivului acord. Se arhivează,  în format hărtie  în arhiva institutiei şi în 

format electronic în aplicaţia de credit a instituţiei cu respectarea măsurilor de 

securitate conform legislaţiei în vigoare.  

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de 

supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, 

conform legislației în vigoare, complectată și modificată, imaginile video se păstrează 

14 zile, după care se sterg, prin procedură automată, în ordinea în care au fost 

înregistrate sau în cazul unor situaţii speciale, acestea se pun la dispoziţia autoritătilor 

competente.  

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces (acest 

drept permite persoanelor vizate să obțină o copie a datelor cu caracter personal 

prelucrate, precum și orice copii suplimentare), la rectificare (persoanele vizate pot să 

solicite, să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele 

care sunt incomplete), la ștergerea datelor (persoanele vizate pot solicita ștergerea 

datelor lor cu caracter personal), la restricționarea prelucării (persoanele vizate pot 

solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal), la portabilitatea 

datelor (persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca FAER IFN SA  să le 

furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent 

și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, FAER IFN 

SA poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de 

vedere tehnic), dreptul la opoziție (persoanele vizate se pot opune oricând 

prelucrărilor în scop de marketing), și de dreptul de a nu fi supus unei proces 

individual automatizat. 

 Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autoritatii Naționale pentru 

Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe 

Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România 

anspdcp@dataprotection.ro 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă 

prin utilizarea serviciilor poștale, la adresa din mun. Reghin, str. Apelor nr.5, jud. 

Mures, cod poştal 545300, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția 

datelor” sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa reghin@faer.ro, 

prin fax la numărul +40 265513728.  

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.faer.ro.  

 

Conducerea :                          Responsabil cu Protectia Datelor: 

Director general,                                              Săuca Cătălin Mircea  

Vlasa Ioan  

http://www.faer.ro/

