Incepand cu data de 25 mai 2018, va prelucram datele personale pe baza noilor dispozitii privind protectia datelor cu caracter
personal - Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (GDPR).
Operatorul datelor dvs. personale este creditorul creantelor dvs. cu referinta mentionata in cerere. KRUK Romania prelucreaza
datele dumneavoastra in calitate de Persoana imputernicita de Operator, in baza unui contract de imputernicire incheiat cu
Operatorul (creditorul dvs.), in masura si scopul necesar pentru a urmari creantele si in conformitate cu legea, intrucat creditorul are
interes legitim sa faca acest lucru. Datele dvs. vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopul mentionat mai sus sau pentru
perioada prevazuta de dispozitiile legale in materie. In numele Operatorului, va informam ca aveti urmatoarele drepturi: dreptul la
informare, de a solicita accesul la datele cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a rectifica, de a șterge sau
de a limita procesarea si de a nu face obiectul unui proces decizional automat, inclusiv profilarea, precum si sa va opuneti prelucrarii
acestora - in masura in care rezulta din art. 15-22 GDPR. De asemenea, va informam ca puteti depune o plangere la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Mai multe informatii despre modul in care procesam datele personale si despre drepturile pe care le aveti, le veti gasi pe site-ul web
www.ro.kruk.eu.
Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la domeniul de aplicare mentionat mai sus, ne puteti contacta printr-o cerere scrisa,
semnata si datata, trimisa pe adresa punctului de lucru: Bd. Independentei, 2C, Targoviste, Dambovita sau prin e-mail
la: office@kruk.com.ro.

CERERE DE ACTUALIZARE A DATELOR DE CONTACT
Subsemnatul/a __________________________________, CNP_____________________, nr. referinta
creanta____________________, va informez de schimbarea datelor de contact initiale si solicit actualizarea
acestora conform tabelului de mai jos:
Date de schimbare in curs

Date de contact initiale

Date de contact actuale

Adresa de domiciliu
Adresa de corespondenta
Telefon mobil
Telefon fix
Adresa de e-mail
Nume Prenume
Altele
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Prelucrarea datelor in scop de marketing si prezentarea de oferte comerciale
Sunt de acord privind procesarea urmatoarelor date: nume, prenume, cod numeric personal, data
nasterii, numarul de telefon si adresa, de catre KRUK ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti/Targoviste,
in scop de marketing si publicitate. Sunt constient si am luat la cunostinta faptul ca imi pot retrage oricand
consimtamantul, strict pentru datele colectate in scop de marketing si publicitate. Retragerea
consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuata pe baza consitmtamantului inainte de
retragerea cestuia.
Semnatura client _____________________________________________

Sunt de acord privind procesarea urmatoarelor date: nume, prenume, cod numeric personal, data
nasterii, numarul de telefon si adresa, de catre ROCAPITAL IFN SA, cu sediul in Bucuresti, parte din
KRUK Group, in scop de marketing, respectiv de prezentare de produse si oferte financiare. Sunt constient
si am luat la cunostinta faptul ca imi pot retrage oricand consimtamantul, strict pentru datele colectate in
scopul mentionat anterior. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuata pe
baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Semnatura client _____________________________________________

Declar pe propria raspundere avand cunostinta de prevederile Codului Penal cu privire la falsul in declaratii,
ca documentele si informatiile cuprinse in aceasta declaratie, la care atasez o copie a actului de identitate,
sunt complete si exacte si confirm prin semnatura.

Semnatura _______________________
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