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ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

S.C. OTP Leasing Romania IFN SA este operator de date cu caracter personal cu nr. 5991, 

având nr. de înregistrare în Registrul General al B.N.R.: RG-PJR-41-080169/2007 .  

Prin semnarea prezentului acord, subsemnata/ul ........................................, cu domiciliul în 

.........................................................................................................................jud........................, 

posesor al CI seria ......, nr : ................., CNP: .........................................., confirmă următoarele:  

 

(i) consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate către S.C. OTP 

Leasing Romania IFN SA în scopul verificării eligibilităţii clientului pentru 

acordarea finanțării solicitate/prelungire durata contract de leasing și menţinerii 

evidenței datelor furnizate de Client;  

(ii)  consimte la transferul datelor sale cu caracter personal furnizate către OTP 

LEASING ROMANIA IFN SA , OTP BANK ROMANIA S.A. sau către Merkantil 

Bank având sediul social în Ungaria, în scopul verificării eligibilităţii Clientului 

pentru acordarea finanțării solicitate / prelungire durată contract de leasing și 

menţinerii evidenței datelor furnizate de Client; ( 

(iii) a luat la cunostință faptul că datele sale cu caracter personal pot fi transmise către 

destinatari precum: societăți de arhivare-stocare documente fizice, societăți de 

asigurare pentru întocmirea poliţelor de asigurare, societăți de prelucrare electronică 

de date pentru trimitere de înștiintări de plată în format electronic, cabinet de 

avocatură, societăți care se ocupă de tipărirea deconturilor și firme de curierat;  

(iv) a luat la cunoștință despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor de caracter personal și libera circulaţie 

a acestor date privind dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziţie 

precum și că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată către OTP 

Leasing Romania IFN SA, cerere ce va fi intocmită în conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 677/2001.  

 

 

 

Client:  
Nume și prenume: __________________  

Semnătură : _______________________  

Data: ____________________________ 


