Inregistrarea si utilizarea datelor personale
Garantam pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor Bancii Transilvania in
conformitate cu prevederile legale. Ne angajam sa tratam cu maxima atentie si respect informatiile
personale ale clientilor nostri.

Prin "date personale" ne referim la datele unice, individuale, referitoare la: nume, adresa postala, cod
numeric personal, email si numar de telefon.

Orice persoana care viziteaza site-ul www.bancatransilvania.ro si care ofera in mod voluntar date cu
caracter personal bancii isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:
•

sa primeasca, din partea bancii sau a Grupului Financiar Banca Transilvania, prin email,
buletine informative;

•

datele personale sa poata fi prelucrate de catre banca, in vederea efectuarii de studii de
piata sau a transmiterii unor materiale promotionale specifice marketingului direct, din
partea bancii sau a partenerilor sai cu care banca deruleaza relatii comerciale.

Banca va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de
autoritatile legale competente. Banca nu va inchiria sau vinde baza de date unor terte parti.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de
informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei.

Ca urmare a actiunii de dezabonare efectuate de utilizatorul site-ului, Banca Transilvania S.A. isi
ia angajamentul de a nu a mai trimite comunicari comerciale persoanei in cauza.

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului cat si ale Bancii Transilvania S.A. prevazute prin
prezentul document vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana.

Banca Transilvania este inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal
sub nr. 8728.
Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu prevederile din prevederile din Termenii si
Conditiile enuntate mai sus. Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu prevederile
din prevederile din Termenii si Conditiile enuntate mai sus.

