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DECLARATIE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________, CNP 

______________________________, in calitate 

de_________________________________ a/al  Societatii/Entitatii  

____________________________________ 

 

declar pe propria raspundere urmatoarele: 

 

Cunoscand dispozitiile legale referitoare la protectia persoanelor cu 

privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date, am fost informat cu privire la modul in care Raiffeisen 

Bank SA prelucreaza datele mele cu caracter personal, in contextul 

participarii la programul de finantare "Factory by Raiffeisen Bank”, 

editia 2019, in scopul obtinerii unei finantari.  

Categoriile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate in acest 

sens sunt cele colectate prin intermediul formularului de inscriere, 

precum si cele din documentele prezentate bancii in scopul sustinerii 

proiectului depus prin formularul de inscriere in programul de finantare 

"Factory by Raiffeisen Bank”, editia 2019 – printre acestea se numara, 

nelimitativ: date de identificare (nume, prenume), functia/pozitia 

ocupata in companie, profilul profesional, informatii cu privire la 

pregatirea si experienta profesionala, datele cuprinse in CV, linkul 

catre profilul profesional LinkedIn sau orice alt profil din medii 

sociale si datele cuprinse in acestea, numar de telefon, adresa de e-

mail, informatii de natura financiara (istoric de creditare), informatii 

cuprinse in documentele de identitate prezentate, daca este cazul, 

reprezentarea fizica a persoanelor vizate (imaginea, vocea – atat pe 

parcursul derularii Programului, cat si pentru promovarea editiilor 

viitoare ale acestuia). 

Cunosc drepturile pe care mi le confera  Regulamentul nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  

la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 

dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea 

datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale automate, si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor 

competente, in masura in care consider necesar.  

Cunosc faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate adresand o cerere 

scrisa Bancii, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA 

(pentru lista completa a unitatilor, https://www.raiffeisen.ro/retea/) 
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sau printr-un e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa: 

centrala@raiffeisen.ro.  

Am parcurs si inteles prevederile Regulamentului de participare la 

programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank”, editia 2019 si am 

consultat Politica privind protectia datelor cu caracter personal si 

confidentialitatea, disponibila la link-ul 

https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-deconfidentialitate/. 

 

Avand in vedere faptul ca Banca nu beneficiaza de modalitatea practica 

de a asigura in mod direct informarea 

asociatilor/actionarilor/partenerilor sau oricaror alte persoane ale 

caror date cu caracter personal le-am furnizat bancii prin documentele 

si informatiile transmise, declar ca am informat aceste persoane cu 

privire la prelucrarea de catre Banca a datelor cu caracter personal ce 

le apartin si ca am luat masuri pentru ca dezvaluirea acestor date sa se 

faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind 

informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e 

cazul, astfel incat Banca sa le poata prelucra datele cu caracter 

personal si sa le poata contacta oricand, fara sa mai indeplineasca vreo 

formalitate. 

 

 

 

Date de identificare a reprezentantului legal 

 

Subsemnatul(a),.........................................., 

identificat(a) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, 

eliberat(a) de .................. la data de ................, cu 

domiciliul in localitatea ............................, str. 

.............................. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. 

......, sectorul/judetul ......................, functia 

..............................., in calitate de reprezentant legal al SC 

....................................../ de titular al PFA/al II 

......................................, declar pe propria raspundere ca 

toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta declaratie sunt 

corecte si complete. 

 

Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea 

informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita 

conform legii. Totodata, declar prin prezenta ca sunt de acord ca 

Raiffeisen Bank SA, in calitate de organizator al Programului de 

finantare „Factory by Raiffeisen Bank”, editia 2019, sa publice pe site-

ul www.raiffeisenfactory.ro numele proiectului desemnat castigator 

al  Programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank” si numele 

companiei pe care o reprezint, ca initiator al proiectului castigator. 
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Numele si prenumele ................. 

Functia ............................. 

Semnatura autorizata a solicitantului .......... 

Data semnarii ....................... 
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