
Cod II.1/a. 
 

ACORD 
de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.  

  Nr. ....................    .......................  
                               (data emiterii)  

1. Persoana ................................................................................................................... 
Codul de identificare .................................................................................................... 
(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport în cazul persoanelor fizice nerezidente) 

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca ”Banca Transilvania S.A” sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai 
jos înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna 
cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si 
consultarii informatiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul 
Biroului de Credit (banci, institutii de credit, financiare, de asigurari si alte institutii) ori de câte ori este necesar in scopul 
initierii sau derularii unei relatii contractuale cu Participantul.  

2.      Informatii prelucrate: 
a) date cu caracter personal având functie de identificare*                  
b) informatii legate de angajamentele înregistrate în conturi bilantiere si extrabilantiere**                                  
c) informatii legate de activitatea frauduloasa în raport cu ”Banca Transilvania S.A” ***        
d)   informatii referitoare la inadvertentele constatate în documentele/declaratiile furnizate ”Banca Transilvania 
S.A” ****           
*  cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, numele anterior, codul numeric personal, domiciliul, 
sexul, data nasterii, numarul de telefon, numele angajatorului, data angajarii. 
**  cuprinde informatii legate de produsele de tip credit, precum si alte angajamente de care beneficiaza clientul: tipul 
produsului, numarul contului, termen de acordare, data acordarii, data scadentei, sume acordate, sume datorate, sume restante, 
numar rate restante, data scadenta a restantei, starea contului.  
***  cuprinde informatii legate de savârsirea de infractiuni sau contraventii în raport cu ”Banca Transilvania S.A” care sunt 
constatate prin hotarari judecatoresti definitive. 
**** cuprinde informatii privind documentele pe proprie raspundere prezentate ”Banca Transilvania S.A”, care contin 
neconcordante fata de alte documente prezentate sau alte tipuri de inadvertente. 
Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial nr. 
790/12.12.2001, în mod special urmatoarele drepturi:  
(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat în 
urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A., intocmita in forma scrisa, datata si semnata in 
care se va mentiona adresa de domiciliu a persoanei care isi exercita dreptul. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa 
actul de identitate al solicitantului; 
(ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau 
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. 
Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de 
Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, 
motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului; 
(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia mea 
particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale 
contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A.,  
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul 
intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de 
identitate al solicitantului.          
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