Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul
serviciului Alias Pay BT
Ce reprezinta schema de plata SPL si Alias Pay BT?
Banca Transilvania S.A. (“BT”, “banca”) impreuna cu alte banci din Romania (“banci participante”) au
aderat la o schema de plata numita „SPL” (Standardised Proxy Lookup), pentru a oferi oricarui client al lor care
doreste sa beneficieze de acest serviciu de plata posibilitatea de primi sume intr-un cont bancar de la orice client
al unei banci participante, prin furnizarea de catre acesta din urma a numarului de telefon al beneficiarului
platii. Numarul de telefon reprezinta un proxy/alias al IBAN-ul contului bancar.
Schema de plata SPL este supusa unor reguli speciale, pe care trebuie sa le respecte bancile participante, reguli care
sunt disponibile public pe site-ul Asociatiei Romane a Bancilor.
La Banca Transilvania am denumit acest serviciu de plata Alias Pay BT, pe care il oferim astfel cum se mentioneaza
in Termenii Alias Pay BT, pe care va recomandam sa ii consultati. Clientul BT care opteaza sa activeze acest serviciu
prin Banca Transilvania il vom numi „utilizator Alias Pay BT”.
Inainte sa va hotarati daca doriti sa deveniti utilizator Alias Pay BT, daca sunteti persoana fizica, este important sa
cunoasteti cum ar urma sa fie prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal in contextul utilizarii acestui
serviciu, intrucat ati fi persoana vizata de aceasta prelucrare.
Pentru evitarea oricarui dubiu, toate informatiile din aceasta nota de informare se refera la datele dumneavoastra
prelucrate pentru furnizarea serviciului Alias Pay BT. Prelucrarile datelor ce va apartin realizate de Banca
Transilvania, ca operator independent, in contextul calitatii de client BT pe care o aveti se supun prevederilor Notei
de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând
Clienților BT
Operatorii datelor cu caracter personal
Schema de plata SPL poate functiona doar daca bancile participante realizeaza un schimb de informatii necesare
initierii de plati pe baza numarului de telefon (proxy/alias).
Schimbul de informatii se va realiza printr-o baza de date comuna, care va fi gestionata de Societatea de Transfer
de Fonduri si Decontari (“Transfond”).
Atunci cand identifica direct sau indirect o persoana fizica aceste informatii sunt date cu caracter personal.
Bancile participante si Transfond vor prelucra datele persoanelor vizate in calitate de operatori asociati, asa cum
acest termen este definit in Regulamentul general privind protectia datelor (“GDPR”) si au stabilit printr-un acord
responsabilitatile lor in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor impuse prin GDPR, mai ales a celor legate de
confidenialitatea si securitatea datelor personale, precum si rolul si raportul lor fata de aceste persoane.
Lista bancilor participante la aceasta schema poate suferi modificari, prin aderarea sau, dupa caz, retragerea din
schema SPL a unora dintre acestea. Lista actualizata la zi a tuturor bancilor participante, o regasiti aici.
Scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate si destinatarii acestora
Datele cu caracter personal se prelucreaza de catre operatorii asociati exclusiv in scopul furnizarii serviciului de
facilitare a initierii de plati pe baza de numar de telefon (alias/proxy), numai pe teritoriul Romaniei.
Categoriile de datele prelucrate sunt numele si prenumele, numar de telefon (alias/proxy), IBAN al contului bancar.
Daca va activati Alias Pay prin Banca Transilvania, noi suntem operatorul care va colecta aceste date si le va
transmite catre Transfond, la nivelul caruia datele dumneavoastra vor fi stocate.
Ori de cate ori un client al unei banci participante va initia o plata catre dumneavoastra introducand numarul de
telefon pe care v-ati activat Alias Pay BT, respectiva banca participanta va extrage aceste date din baza de date
gestionata de Transfond si le va furniza clientului sau care initiaza plata, pentru inscrierea lor in ordinul de plata.

Acea banca si clientul sau care a initiat plata pe baza numarului dumneavoastra de telefon vor avea acces la datele
ce va apartin, indiferent daca acea plata se finalizeaza sau nu.
Temeiul prelucrarii datelor personale si consecintele refuzului de a va fi prelucrate
Operatiunile de prelucrare prezentate in randurile de mai sus sunt necesare pentru ca BT sa va poata furniza
serviciul Alias Pay BT, dar nu pot fi realizate decat in baza consimtamantului dumneavoastra de a va fi prelucrate
aceste date.
Nu sunteti obligat sa exprimati acest consimtamant pentru a primi in conturi BT sume de la clienti ai altor banci.
Orice client al oricarei banci are posibilitatea de a realiza transferuri catre conturile dumneavoastra deschise la BT
introducand IBAN-ul acestor conturi. Daca doriti insa ca acest transfer sa poata fi initiat prin introducerea
numarului dumneavoastra de telefon in locul IBAN-ului, respectiv daca doriti sa utilizati serviciul Alias Pay, este
nevoie sa va exprimati acest consimtamant.
Aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale
in cadrul Alias Pay, prin stergerea alias-ului din aplicatia BT in care l-ati creat. Imediat ce procedati in acest sens,
datele atasate acestui alias vor fi sterse si din baza de date Transfond. Retragerea consimtamantului pentru
prelucrarea datelor opereaza doar pentru viitor, fara a afecta legalitatea operatiunilor de prelucrare realizate
inaintea retragerii acestuia.
Perioada stocarii datelor cu caracter personal in contextul utilizarii Alias Pay
Datele dumneavoastra cu caracter personal aferente serviciului Alias Pay contractat prin BT vor fi stocate in baza
de date Transford, si vor fi astfel disponibile celorlalte banci participante si clientilor acestora initiatori ai platilor,
atata vreme cat utilizati serviciul Alias Pay BT. Cauzele de incetare a prestarii acestui serviciu va sunt prezentate
detaliat in Termenii Alias Pay BT.
Drepturile care va sunt garantate
In legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cadrul serviciului Alias Pay va este garantata
exercitarea drepturilor prevazute de de GDPR. Va puteti exercita aceste drepturi la oricare dintre operatorii asociati,
la datele de contact ale responsabililor lor cu protectia datelor (DPO) regasite in Politicile de confidentialitate de pe
site-urile fiecaruia. Regasiti detalii aici. De regula, fiecare operator va raspunde cererilor prin care persoanele vizate
isi exercita drepturi legate de prelucrarea pentru are respectivul operator este raspunzator, dar, in caz de nevoie,
operatorii asociati, prin intermediul Transfond, se vor informa reciproc si isi vor furniza informatiile necesare
pentru a putea raspunde oricaror cereri ale persoanelor vizate.
Drepturile care va sunt garantate sunt: dreptul de informare (ne indeplinim obligatia de a va informa prin prezenta
nota de informare), dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea datelor (vi-l puteti exercita prin
stergerea din aplicatia BT a alias-ului care contine date incorecte, incomplete, neactualizate si activarea unui nou
alias cu datele corecte), dreptul la stergerea datelor si dreptul la retragerea consimtamantului (vi le puteti exercita
la BT prin stergerea din aplicatia BT a alias-ului anterior creat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP).
In baza informatiilor prezentate mai sus, va rugam sa bifati casuta corepunzatoare din aplicatia
Bancii Transilvania, daca dorit sa va exprimati consimtamantul pentru prelucrarea datelor
dumneavoastra personale in cadrul serviciului Alias Pay BT.
Daca nu doriti sa va exprimati acest consimtamant, va rugam sa nu procedati la bifarea casutei. In
aces caz, nu veti putea activa serviciul Alias Pay BT.

