Informare cu privire la protectia datelor personale1
I. Informatii Generale.
Prezenta notificare privind protectia datelor cu caracter
personal, este conceputa pentru a va informa cu privire la
prelucrarea datelor dvs., in conformitate cu Regulamentul
UE 2016/679 (in continuare “GDPR”), in vigoare incepand
cu data de 25 mai 2018. In sensul regulamentului mai sus
mentionat, reprezinta date cu caracter personal, orice
informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în
special prin referire la un element de identificare, cum ar
fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identităţii sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.

sau veti fi parte ori ale caror efecte se produc fata de
dumneavoastra.

V. Transmiterea datelor cu caracter personal.
Datele dumneavoastra pot fi transferate catre: autoritati
de stat (instante judecatoresti; organe de cercetare si
urmarire penala, autoritati fiscale), furnizori de servicii
(reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor,
consultanti, experti, auditori externi, dezvoltatori de
servicii IT, societati de arhivare, executori judecatoresti,
avocati sau societati de avocatura) cu respectarea
prevederilor legale aplicabile privind protectia datelor cu
caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

II. Operatorul.

VI. Perioada de stocare.

Societatea CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI
REASIGURARE S.A. (“CertAsig”), societate autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, înmatriculată la
Registrul Comerțului București sub nr. J40/9518/2003,
cod unic de înregistrare 12408250, Număr în Registrul
asigurătorilor şi reasigurătorilor: RA-021/2003, Cod LEI
(Legal Entity Identifier):549300TNR84 EPNR2QH36, cu
sediul în București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B, Sector 1,
Cont bancar RO03CITI0000000650107039, deschis la CITI
Bank România, operator de date cu caracter personal
inscrisa in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter
Personal sub nr. 10685/2009, colecteaza si prelucreaza
datele dumneavoastra cu caracter personal pentru
incheierea contractelor de asigurare, cat si pentru
executarea sau reinnoirea unui asemenea contract.
In acest sens, subscrisa prelucreaza datele dumneavoastra
personale, incluzand fara a se limita la cele ale
reprezentantilor persoanelor juridice, fideiusorilor sau ale
partilor contractante in calitate de asigurati sau
beneficiari ori pentru incheierea altor tipuri de contracte
intre CertAsig si Partenerii sai colaboratori. Subscrisa
poate prelucra in anumite situatii date privind sanatatea,
caz in care va obtine consimtamantul persoanei vizate.
Sursa datelor prelucrate provine fie de la dumneavoastră,
fie de la autorități sau furnizori de servicii, abilitate de
către lege cu stocarea și/sau prelucarea datelor și
informațiilor personale.
In lipsa acestor elemente, CertAsig nu va putea încheia
polita de asigurare / contractul pe care o/ îl solicitati, ori
nu va putea executa contractul de asigurare în care sunteti

In vederea incheierii contractului de asigurare, si/sau
pentru executarea acestuia, precum si pentru acordarea
de despagubiri, datele cu caracter personal colectate vor
fi retinute in baza de date CertAsig, pentru perioada de
ofertare, 90 de zile de la data emiterii ofertei si ulterior
incheierii contractului, pe intreaga durata a acestuia,
perioada in care dumneavostra sunteti contractant
CertAsig, in calitate de Client, beneficiar al despagubiurii
(inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele
contractului
se
produc
fata
de
dumneav
oastra), la care se adauga perioada de timp in care datele
sunt necesare pentru exercitarea de catre CertAsig a
drepturilor rezultand din contractul/contractele de
asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din
prevederile legale in vigoare si de regulamentele interne
privitoare la stocare.
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VII. Drepturile persoanei vizate:







Dreptul de a fi informat – puteti fi informat cu privire
la datele cu caracter personal procesate de catre
CertAsig.
Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele
dvs. cu caracter personal.
Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti
solicita societatii sa corecteze datele dvs. cu caracter
personal care sunt inexacte sau incomplete.
Dreptul de a fi uitat – puteti solicita CertAsig sa
stearga datele dvs. cu caracter personal in cazul in
care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:

Datorita posibilelor modificari legislative, prezenta notificare poate necesita modificari. In acest caz, va vom informa in legatura cu eventualele
modificari, iar in masura in care este afectata o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dvs., va vom solicita un nou conismtamant daca este
necesar.
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- Atunci cand datele cu caracter personal nu mai
sunt necesare in legatura cu scopurile pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
- Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza
prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic
pentru prelucrare;
- Va opuneti procesului decizional automatizat si
nu exista temeiuri juridice intemeiate care sa
prevaleze pentru prelucrare sau va opuneti
prelucrarii in scopuri de marketing direct;
- Datele cu caracter personal au fost prelucrate
ilegal;
- Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse
pentru a respecta obligatia legala in temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se
aplica societatii.






Dreptul de Restrictionare – puteti solicita CertAsig sa
restrictioneze modul in care sunt prelucrate datele
dvs. cu caracter personal, daca sunt aplicabile unul
dintre urmatoarele:
- Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter
personal, pentru o perioada care sa permita
verificarea exactitatii datelor dvs. cu caracter
personal.
- Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii
datelor cu caracter personal si solicitati in
schimb restrictia de utilizare a acestora.
CertAsig nu mai are nevoie de datele cu caracter
personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate
de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in justitie.
Dreptul la Portabilitate – puteti solicita CertAsig
primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un
format structurat, utilizat in mod curent.










Dreptul la opozitie – aveti dreptul sa va opuneti
prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, cu
exceptia cazului in care CertAsig demonstreaza ca are
motive legitime care justifica prelucrarea.
Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau
stergere sau restrictionare a prelucrarii.
Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a
securitatii datelor.
Dreptul de a formula o plângere în fața autorității de
supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal, cu sediul in București, Bulevardul Gheorghe
Magheru, nr. 28-30, Cod Postal 01033, Sect 1.
Dreptul de a va retrage consimțământul, atunci cand
prelucrarea se bazează pe acest temei.
Procesul decizional individual automatizat,
incluzand crearea de profiluri: CertAsig nu
prelucreaza date cu caracter personal in mod
automat, cu exceptia urmatoarelor situatii:
-

-

Prelucrarea este necesară pentru încheierea
sau executarea unui contract între dvs. si
CertAsig;
CertAsig este autorizată prin dreptul Uniunii
sau prevederile legale nationale;
Dumneavoastra
v-ati
exprimat
consimțământul explicit pentru aceasta
prelucrare.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire
la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la
retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne
adresa orice alte intrebari privitoare la cele
comunicate prin prezenta, puteti intra in legatura cu
Ofițerul de Protecția Datelor la adresa de e-mail:
privacy@certasig.eu sau la adresa postala
mentionata mai sus.
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