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CINE SUNTEM
COMPANIA DE ASIGURĂRI REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA (CARE ROMÂNIA) S.A. (numită în
continuare “Societatea” sau “C.A.R.E. ROMÂNIA S.A.”), societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Național al
Registrului Comerțului în data de 09.03.2009 sub nr. J40/3151/2009, Cod Unic de Înregistrare 25252500 și în
Registrul Asiguratorilor sub nr. RA 067/10.08.2010, este organizată şi funcţionează conform prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale și Legii 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare
şi reasigurare.

Societatea desfăşoară activităţi de asigurări, exceptând asigurările de viaţă (cod CAEN 6512), la sediul său din
Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor, nr.33, parter, Sector 1 şi prin intermediari în asigurări (brokeri de asigurare sau
agenţi de asigurare persoane juridice/fizice).
Mai multe informații despre EximAsig pot fi găsite la https://www.eximasig.ro

În virtutea obligațiilor de informare care incumbă societății în baza Regulamentului Parlamentului European
și al Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“G.D.P.R.”), aplicabil începând cu data de 25 mai
2018, Societatea redă mai jos informații cu privire la maniera în care prelucrează, în calitate de operator,
datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate, precum și scopurile în care acestea sunt folosite.
În continuare, societatea indică modul în care folosește și protejează datele cu caracter personal. Acestea includ
ceea ce fiecare persoană vizată a comunicat C.A.R.E. România S.A., ce a aflat societatea în contextul relației
societate – furnizori/ brokeri de asigurare/ reasigurare/ reasigurători / agenți de asigurare și opțiunile pe care fiecare
persoană vizată le-a făcut pentru transmiterea comunicărilor comerciale sau a altor tipuri de comunicări specifice
activității de marketing. Concomitent, C.A.R.E. România S.A oferă informații cu privire la drepturile persoanelor
vizate în materie de confidențialitate a datelor și la modul în care legea protejează persoanele vizate.
Societatea se angajează (1) să prelucreze și să păstreze datele cu caracter personal în siguranță, (2) să nu le vândă și
(3) să ofere persoanelor vizate modalități de gestionare și revizuire a opțiunilor făcute în legătură cu datele lor cu
caracter personal.

Pentru orice întrebări sau detalii în legătură cu modul în care societatea folosește datele cu caracter personal, fiecare
persoană vizată se poate adresa direct societății utilizând datele de contact menționate mai sus sau poate trimite o
solicitare Ofițerului pentru Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@eximasig.ro.
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CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică (numită “persoana vizată”) pe baza cărora
respectiva persoană poate fi identificată, direct sau indirect.

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE
Persoanele vizate sunt furnizori - persoane fizice, agenți de asigurare – persoane fizice și persoanele fizice
având calitatea de reprezentant acționar/ asociat/ legal/convențional al furnizorului direct/ al brokerilor de
reasigurare/ reasiguratorilor/ al brokerilor de asigurare/ al agenților – persoane juridice/ al participantului
persoana juridică la licitație, respectiv al castigatorului licitației și semnatar al contractului, semnatarul
ofertei depuse, angajații/colaboratorii furnizorului direct/ brokerilor de reasigurare/ reasiguratorilor/
brokerului de asigurare/ agentului de asigurare – persoana juridică/ participantului la licitație care urmează
să fie implicați în executarea contractului sau angajații/ colaboratorii/ persoane de contact implicate
(desemnate) de către furnizorul direct/ brokerii de reasigurare/ reasiguratorilor/ brokerii de asigurare/
agenții de asigurare – persoane juridice /căștigatorul licitației în executarea contractului etc.
În cazul în care o persoană vizată este cea care furnizează Societății informații despre alte persoane vizate,
aceasta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la modalitatea în care aceasta îi
prelucrează datele cu caracter personal.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA SOCIETATEA
Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează pentru desfășurararea activității sale sunt:


Date de identificare (de ex. nume, prenume, data nașterii, CNP sau echivalentul acestuia potrivit legislației
naționale aplicabile, seria și numărul actului de identitate/permisului de ședere/pașaportului etc., , dat
emiterii/ expirării, domiciliul, adresa de corespondență, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, prenume
părinți, poza, semnătura etc.);



Informații de contact (de ex. adresa de e-mail, numere de telefon fix și mobil, fax, etc);



Date privind ocupația, experiența profesională, studiile și calificările profesionale;
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Informații privind activitatea frauduloasă/ potential frauduloasă (de ex. date cu privire la acuzații și
condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălare de bani și finanțarea actelor de terorism);



Date din surse deschise și registre publice (de ex. ONRC, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul
Oficial, etc);



Date financiare (de ex. detalii despre plățile către contul persoanei vizate, conturile IBAN având ca titular
beneficiarii persoane fizice etc);



Informații despre natura și limitele mandatului, date privind funcția/ calitatea în cadrul societății.

CARE SUNT SCOPURILE IN CARE PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucrării reprezintă obiectivul avut în vedere de societate pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal.
În cadrul proceselor de achiziție/ serviciilor de vânzare prin intermediari/ servciilor de reasigurare,
Societatea prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:


identificarea reprezentanților legali, acționarilor/ asociaților unei persoane juridice și persoanelor fizice cu
care societatea desfășoară activitatea de achiziții;



identificarea reprezentantului legal sau conventional al ofertantului furnizor/ prestator/ executant persoană
juridică care participă în etapa de licitatie, inclusiv în scop de corespondență pe parcursul acestei etape;



identificarea reprezentantului legal sau convențional al câștigătorului licitației/ furnizorului selectat, în
vederea încheierii contractului aferent serviciului/lucrării solicitat(e) de Societate;



identificarea angajaților/colaboratorilor participanților propuși pentru executarea contractului sau a
angajaților/colaboratorilor câștigătorului, implicați în executarea contractului;



verificarea existenței aptitudinilor angajaților/colaboratorilor participantului/căștigătorului licitației,
necesare furnizării sau prestării serviciului/executării lucrării care urmează să fie contractat(a) de Societate
sau contractat(a) deja de Societate;



derularea, cu persoana(ele) indicate(e) de câștigătorul licitației, a corespondenței în legătură cu contractul;



derularea operațiunilor interne privind activitatea prind furnizorii/ intermedierea prin brokeri de asigurare/
agenți de asigurare/ agenți persoane fizice/ juridice/ activitatea de reasigurare în cadrul societății, conform
procedurilor interne și realizarea de rapoarte pentru o bună guvernare, contabilitate și gestionare a
operațiunilor comerciale ale Societății;



protejarea drepturilor și intereselor legale și legitime ale Societății (ex: gestionare litigii, reclamații etc.)



prevenirea și detectarea informațiilor legate de conflictele de interese, criminalitatea financiară, inclusiv a
fraudei (de exemplu, prevenirea

spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și aplicarea

sancțiunilor internaționale);


identificarea reprezentantului legal sau convențional, a angajaților/colaboratorilor brokerilor de reasigurare/
reasiguratorilor implicați în activitatea de reasigurare a C.A.R.E. România S.A., inclusiv în scop de
corespondență pe parcursul acestei activități;



încheierea contractelor cu furnizorii, brokerii de asigurare/ reasigurare/ reasigurătorii, agenții persoane
fizice/ juridice etc.

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 37.643.996 lei • Societate administrată în sistem unitar

Nr. de ordine Reg.Com.: J40/3151/09.03.2009
CUI: 25252500/09.03.2009
Cod LEI: 315700CHB2C1NLK73W57
Societate autorizata de CSA cu nr. R.A. 067/09.08.2010
Operator de date cu caracter personal nr. 17447



arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură, precum
și realizarea de activități de curierat;



efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Societății, precum și realizarea de
audituri sau investigații;

Datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite si pentru o serie de scopuri secundare (de ex: obligații legale
privind raportarile către autoritățile statului, protejarea drepturilor și intereselor legale și legitime ale Societății,
actualizarea datelor furnizorilor sau ale personelor vizate pentru arhivare, audit intern, extern, etc.), acestea fiind
intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre
Societate.

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea prelucreaza datele persoanelor vizate în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor
temeiuri legale:


în baza unei obligații legale aflate în sarcina societății (de ex: identificarea și prevenirea fraudelor,
prevenirea și sancționarea spălării banilor, pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
finanțării terorismului, obligații legale privind raportările către autoritățile statului, etc.);



în baza interesului legitim al Societății (de ex: interesul legitim al societății de a încheia contractul și de a i
se presta sau furniza serviciul/de a i se executa lucrarea/ contractul; identificarea cât mai precisă a
persoanelor vizate);



pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri precontractuale la cererea persoanei vizate pentru încheierea unui contract;



în baza consimțământului persoanei vizate, când legea prevede în mod expres obținerea acordului
prealabil al persoanei vizate în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământul persoanei vizate, aceasta, potrivit prevederilor G.D.P.R., are
dreptul ca, în orice moment, să își retragă consimțământul acordat.
Dacă persoana vizata alege să nu ne ofere datele cu caracter personal, acest lucru ar putea sa întârzie sau chiar sa
împiedice îndeplinirea de către Societate a obligațiilor sale, efectuarea licitației sau încheierea contractului cu
castigatorul licitatiei/ brokerul de asigurare/ reasigurare/ reasigurător/ agenții de asigurare.

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana(ele) vizata(e), de la reprezentantul persoanei
juridice - brokerul de reasigurare/ reasiguratorul/ brokerul de asigurare/ agentul de asigurare/
participantului sau caștigătorului licitației, prin verificarea informațiilor cuprinse în documentele puse la
dispoziția Societății.
În cazul în care o persoana vizată este cea care furnizează Societății informații despre alte persoane vizate,
acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la modalitatea în care Societatea îi
prelucrează datele cu caracter personal.
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În plus, Societatea obține datele cu caracter personal și indirect, prin consultarea unor surse externe (de ex: pentru ca
Societatea să își poată îndeplini obligațiile legale în scopul respectării legislației privind intermediarii în asigurări).
Prin surse externe înțelegem instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații
disponibile în social media, cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a
ne limita la: ONRC, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în
vederea deținerii unor baze de date etc.
Furnizarea datelor cu caracter personal, în ipoteza în care sunt obținute de Societate direct de la persoana(ele)
vizată(e), reprezintă o obligație necesară pentru desfășurarea licitației și, în final, pentru încheierea și executarea
contractului.
În lipsa datelor cu caracter personal Societatea se află în imposibilitatea de a efectua identificarea participanților și,
ulterior, a câștigătorului licitației, de a se conforma obligațiilor legale privind riscul reputațional și de a aplica
prevederile politicii privind conflictul de interse, de a încheia contractul și de a beneficia de serviciul/ lucrarea
contractat(ă).

CUI DEZVALUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL
După caz destinatarii datelor pot fi:


Furnizori de servicii poștale (firma curierat), arhivare, servicii de suport, procesare plăți și transmitere a
informațiilor privind operațiunile financiare etc ;



Organe judiciare din Romania și din alte țări, precum membri ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale,
parchetelor;



Instituții publice de supraveghere a activității de asigurare (de ex: A.S.F., Consiliul Concurenței, Curtea de
Conturi, etc);



Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritatea Naționala de Administrare Fiscală) din Romania, si din
alte țări, organe ale poliției;



Instituții publice de supraveghere a activității de asigurare (de ex: A.S.F., Consiliul Concurenței), instituții și
autorități publice de aplicare a legii (de ex: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Curtea de Conturi,
organe judiciare);



Alte companii din cadrul Grupului;



Oricui altcuiva în cazul în care avem consimțământul persoanei vizate sau avem o obligație legală;



În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca Societatea să transfere date cu caracter
personal în afara României și în afara Zonei Economice Europene. În timp ce unele țări au protecții adecvate a
datelor personale conform legilor aplicabile, în alte țări vor fi luate măsuri pentru a se asigura garanțiile
adecvate de aplicare a acestora. Acestea includ impunerea de obligații contractuale privind adecvarea sau
solicitarea destinatarului să fie certificat într-un „cadru internațional” de protecție a datelor.
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CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Societatea va păstra datele cu caracter într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe durata
contractului aferent serviciului/lucrării contractat(e) de Societate.
După încetarea contractului, Societatea va păstra datele cu caracter personal pentru o perioada de 10 ani calculată de
la data încetării contractului, conform Ordinului MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu
modificările și completările ulterioare pentru a răspunde la cerințele legale și de reglementare aplicabile Societății.
De asemenea, toate tipurile de documente/ contracte vor fi păstrate și conform termenelor stipulate de
Nomenclatorul Arhivistic al societății.
Vă putem păstra datele mai mult de 10 ani dacă nu le vom putea șterge din motive legale, de reglementare sau
tehnice. Dacă vom proceda astfel, ne vom asigura de protejarea confidențialității dvs. și le vom folosi doar în acele
scopuri.
Societatea arhivează Contractul împreună cu toate accesoriile sale, inclusiv documentația din etapa de licitație/
selecție/ negociere.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Potrivit GDPR, fiecare persoana vizată are următoarele drepturi:
(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal care o privesc
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter
personal care o privesc si, în caz afirmativ, de a obține informații, spre exemplu, despre datele cu caracter personal
prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii datelor etc.;
(2) dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Societății, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte care o privesc, precum si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
(3) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără
întârzieri nejustificate, iar Societatea are obligația să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate
în situațiile expres prevăzute de lege (e.g. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate etc.);
(4) dreptul la restrictionarea prelucrarii
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării în cazurile expres prevazute de
lege (e.g. persoana vizată contestă exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune
ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor etc.);
(5) dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Societății
într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui
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operator, fără obstacole din partea Societății daca: prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract &
prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
(6) dreptul la opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află,
prelucrării în temeiul interesului legitim a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri
sau, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are
dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv
creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;
(7) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de
profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă
si
(8) dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP), ale carei date de contact se regasesc la adresa:www.dataprotection.ro

Prezenta Notificare va fi modificată/ actualizată periodic în funcție de modificările apărute în procesele interne ale
societății și informațiile necesare a fi furnizate persoanelor vizate.

Data: 24.05.2018
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