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DATA PROTECTION NOTICE/NOTĂ PRIVIND PROTECŢIA DATELOR 

The protection of your personal data is important 
to the BNP Paribas Group1. 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter 
personal este importantă pentru Grupul BNP Paribas. 

This Data Protection Notice provides you (as 
further defined in section 2) with transparent and 
detailed information relating to the protection of 
your personal data by BNP Paribas Leasing 
Solutions IFN SA, with its registered headquarters 
at Soseaua Pipera, No. 46D-46E-48, Oregon Park, 
Building C, 5th Floor, Sector 2, Bucharest, Romania, 
registered with the Register of Commerce under 
No. J40/9734/2008, Sole Registration Code RO 
23991174, registered with the General Registry of 
Non-Banking Financial Institutions held by the 
National Bank of Romania under No. RG-PJR-41-
110231 of 19 June 2008 and with the Special 
Registry under No. RS-PJR-41-110063 of 11 
November 2009, personal data controller 
registered under No. 10085 with the National 
Supervisory Authority for Personal Data Processing 
(“we”). 

Această Notă privind Protecţia Datelor vă oferă 
(astfel cum este definită în secțiunea 2) informaţii 
detaliate și transparente referitoare la protecţia 
datelor dumneavoastră cu caracter personal de către 
BNP Paribas Leasing Solutions IFN S.A., cu sediul 
social în Soseaua Pipera, No. 46D-46E-48, Oregon 
Park, Cladirea C, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/9734/2008, cod unic de înregistrare RO 
23991174, înregistrată la Registrul General al 
Instituțiilor Financiare Nebancare ținut de Banca 
Națională a României sub nr. RG-PJR-41-110231 din 
data 19 iunie 2008 şi in Registrul Special sub nr. RS-
PJR-41-110063 din data 11 noiembrie 2009, operator 
de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal sub nr. 10085 (“noi”). 

We are responsible, as a controller, for collecting 
and processing your personal data in relation to 
our activities. The purpose of this Data Protection 
Notice is to let you know which personal data we 
collect about you, the reasons why we use and 
share such data, how long we keep it, what your 
rights are and how you can exercise them. 

Suntem responsabili, în calitate de operator de date 
cu caracter personal, cu colectarea şi prelucrarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal în 
legătură cu activităţile noastre. Scopul acestei Note 
privind Protecția Datelor este de a vă informa care 
sunt datele dumneavoastră cu caracter personal pe 
care le colectăm, motivele pentru care le colectăm și 
le partajăm, cât timp le stocăm, care sunt drepturile 
dumneavoastră și cum le puteți exercita. 

Further information may be provided where 
necessary when you apply for a specific product or 
service. 

Dacă este necesar, pot fi furnizate informații 
suplimentare atunci când solicitaţi un anumit produs 
sau serviciu. 

1. WHICH PERSONAL DATA DO WE USE ABOUT 
YOU? 

1. CARE SUNT DATELE DUMNEAVOASTRA CU 
CARACTER PERSONAL PE CARE LE FOLOSIM? 

We collect and use your personal data, meaning 
any information that identifies or allows to identify 
you, to the extent necessary in the framework of 
our activities and to achieve a high standard of 
personalised products and services. 

Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră cu 
caracter personal, adică orice informație prin care 
sunteți identificat sau care ne permite să vă 
identificăm, în măsura în care este necesar în cadrul 
activităţilor noastre şi pentru a vă oferi produse şi 
servicii personalizate la un standard ridicat. 

                                                      

 

1 You can find the entities of the Group at: https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements/  
   Entitățile Grupului pot fi găsite la: https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements 

https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements/
https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements
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Depending among other things on the type of 
products or services we provide to you, we collect 
various types of personal data about you, including  

În funcție, printre altele, de tipul de produse sau 
servicii pe care vi le furnizăm, colectăm diferite tipuri 
de date cu caracter personal despre dumneavoastră, 
inclusiv  

• identification information (e.g. full name, ID 
card, passport numbers, nationality, place 
and date of birth, gender, photograph); 

• informaţii de identificare (de ex. numele 
complet, actul de identitate, numărul de 
paşaport, naţionalitatea, locul şi data naşterii, 
sexul, poza); 

• contact information (e.g. postal address, e-
mail address, phone number); 

• informaţii de contact (de ex. adresa poştală şi 
adresa de e-mail, numărul de telefon); 

• family situation (e.g. marital status, number 
of children); 

• situaţie familială (de exemplu, starea civilă, 
numărul de copii); 

• economic, financial and tax information 
(e.g. tax ID, tax status, value of your assets);  

• informații economice, financiare și fiscale 
(de ex. CUI, regim fiscal, valoarea activelor);  

• education and employment information 
(e.g. level of education, employment, 
employer’s name, remuneration); 

• informaţii referitoare la studii şi locul de 
muncă (de ex. nivelul de studii, locul de 
muncă, denumirea angajatorului, 
remunerația); 

• banking and financial information (e.g. 
bank account details, product and services 
owned and used, credit card number, money 
transfers, assets, declared investor profile, 
credit history,); 

• date bancare şi financiare (de ex. datele 
contului bancar, produsul și serviciile deținute 
și folosite, numărul cardului de credit, 
transferurile de bani, active, profilul declarat 
al investitorului, istoricul de credit); 

• transaction data (including full beneficiary 
names, address and details including 
communications on bank transfers of the 
underlying transaction)  

• date privind tranzacțiile (inclusiv numele 
complet al beneficiarilor, adresa și detaliile, 
inclusiv comunicările privind transferurile 
bancare ale tranzacției subiacente); 

• data relating to your habits and 
preferences (data which relate to your use 
of our products and services); 

• date referitoare la obiceiurile şi preferinţele 
dumneavoastră (date care se referă la 
utilizarea de către dumneavoastră a 
produselor şi serviciilor noastre); 

• data from your interactions with us: our 
branches (contact reports), our internet 
websites, our apps, our social media pages 
(connection and tracking data such as 
cookies, connection to online services, IP 
address), meeting, call, chat, email, 
interview, phone conversation;  

• date din interacțiunile dumneavoastră cu 
noi: sucursalele noastre (rapoarte de 
contact), site-urile noastre de Internet, 
aplicațiile noastre, paginile noastre de social 
media (date de conectare și urmărire, cum ar 
fi cookie-uri, conexiune la servicii online, 
adresă IP), întâlniri, apeluri, chat, e-mailuri, 
interviuri, conversații telefonice; 

• video protection (including CCTV) and 
geolocation data (e.g. showing locations of 
withdrawals or payments, for security 
reasons, or to identify the location of the 
nearest branch or service suppliers for you); 

• supraveghere video (inclusiv CCTV) şi date de 
geolocalizare (de exemplu, afişarea locaţiilor 
de unde sunt efectuate retrageri şi plăţi, din 
motive de securitate, sau pentru a identifica 
locaţia celei mai apropiate sucursale sau a 
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furnizorilor de servicii pentru dumneavoastră; 

• information about your device (IP address, 
technical specifications and uniquely 
identifying data); 

• informații referitoare la dispozitivul 
dumneavoastră (adresa de IP, specificații 
tehnice și date unice de identificare); 

• login credentials used to connect to BNP 
Paribas’ website and apps. 

• credențiale de logare folosite pentru 
conectarea la site-ul web și aplicațiile BNP 
Paribas. 

We may collect the following sensitive data only 
upon obtaining your explicit prior consent:  

Putem colecta următoarele date sensibile numai cu 
consimţământul dumneavoastră prealabil expres:  

• biometric data : e.g. fingerprint, voice 
pattern or face pattern which can be used 
for identification and security purposes; 

• date biometrice: de ex. amprente digitale, 
amprenta vocală sau recunoașterea facială 
care pot fi folosite în scopuri de identificare 
sau securitate; 

• health data: for instance for the drawing up 
of some insurance contracts; this data is 
processed on a need-to-know basis. 

• date privind starea de sănătate: de exemplu, 
pentru întocmirea unor contracte de 
asigurare; aceste date sunt prelucrate pe baza 
necesității de a cunoaște. 

2. WHO IS CONCERNED BY THIS NOTICE AND 
FROM WHOM DO WE COLLECT PERSONAL 
DATA? 

2. CARE SUNT PERSOANELE VIZATE DE ACEASTĂ 
NOTĂ ȘI DE LA CINE COLECTĂM DATELE? 

We collect data directly from you as a customer or 
prospect (when you contact us, visit us, our website 
or our apps, use our products and services, 
participate to a survey or on event with us) but also 
regarding other individuals indirectly. Thus, we 
collect information about individuals whereas they 
have no direct relationship with us but are related 
to you, customer or prospect, such as for instance 
your:  

Colectăm date direct de la dumneavoastră în calitate 
de client sau potențial client (atunci când ne 
contactați, ne vizitați, vizitați site-ul nostru sau 
aplicațiile noastre, utilizați produsele și serviciile 
noastre, participați la un sondaj sau la un eveniment 
cu noi), dar și cu privire la alte persoane indirect. 
Astfel, colectăm informații despre persoane fizice deși 
acestea nu au nicio relație directă cu noi, dar au 
legătură cu dvs. 

• Family members; • Membri de familie; 

• Successors and right holders; • Succesori sau titulari de drepturi; 

• Co-borrowers / guarantors; • Co-împrumutați/Garanți; 

• Legal representatives (power of attorney)  • Reprezentanţi legali (împuternicire);  

• Beneficiaries of your payment transactions; • Beneficiarii operațiunilor dvs. de plată; 

• Beneficiaries of your insurance contracts or 
policies and trusts; 

• Beneficiarii contractelor sau polițelor dvs. de 
asigurare sau fiducii; 

• Landlords; • Proprietari; 

• Ultimate beneficial owners; • Beneficiari reali; 

• Debtors (e.g. in case of bankruptcy); • Debtori (de ex. în cazul falimentului); 

• Company shareholders; • Acționarii companiei; 
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When you provide us with third party personal data 
such as the one listed above, please do not forget 
to inform them we process their personal data and 
direct them to the present Data Protection Notice.  

Atunci când ne furnizați date cu caracter personal ale 
terților, precum cele menționate mai sus, vă rugăm să 
nu uitați să îi informați că le prelucrăm datele cu 
caracter personal și să îi direcționați către prezenta 
Notă privind protecția datelor. 

In order to verify or enrich our database, we may 
also obtain personal data from: 

Pentru a verifica sau îmbogăți baza noastră de date, 
putem obține, de asemenea, date cu caracter 
personal de la: 

• other BNP Paribas entities;  • alte entități BNP Paribas;  

• our customers (corporate or individuals); • clienții noștri (persoane juridice sau fizice); 

• payment initiation service providers and 
aggregators (account information service 
providers);  

• prestatorii de servicii de inițiere a plății și 
intermediarii (prestatorii de servicii de 
informare cu privire la conturi);  

• third parties such as credit reference 
agencies and fraud prevention agencies or 
data brokers which are responsible for 
making sure that they gather the relevant 
information lawfully;  

• terţe părţi, cum ar fi agențiile de informații 
privind creditele şi agenţiile de prevenire a 
fraudei sau brokerii de date responsabili să se 
asigure cu adună informațiile relevante din 
punct de vedere legal;  

• publications/databases made available by 
official authorities or third parties (e.g. the 
French Official Journal, databases operated 
by financial supervisory authorities) ;  

• publicații/baze de date puse la dispoziție de 
autorități oficiale sau de terți (de ex. Monitorul 
Oficial Francez, bazele de date operate de 
autoritățile de supraveghere financiară);  

• websites/social media pages of legal entities 
or professional customers containing 
information made public by you (e.g. your 
own website or social media);  

• site-uri web/paginile de socializare ale 
entităților juridice sau clienții profesioniști care 
conţin informaţii făcute publice de către 
dumneavoastră (de ex., site-ul dumneavoastră 
propriu sau platforma de socializare);  

• public information such as information from 
the press. 

• informații publice, cum ar fi informațiile din 
presă. 

3. WHY AND ON WHICH BASIS DO WE USE YOUR 
PERSONAL DATA? 

3. DE CE ŞI PE CE BAZĂ UTILIZĂM DATELE 
DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 

In this section we describe how and why we use 
your personal data and draw your attention to 
some data processing we consider could be more 
impactful for you and, in some cases, may require 
your consent.  

 În această secțiune descriem modul în care și motivul 
pentru care noi utilizăm datele dumneavoastră cu 
caracter personal și vă atragem atenția asupra unor 
prelucrări de date care considerăm că ar putea avea 
un impact mai mare pentru dvs. și care, în anumite 
cazuri, ar putea necesita consimțământul dvs.  

a. To comply with our various legal and 
regulatory obligations  

a. Pentru a respecta diferitele obligații legale și de 
reglementare pe care le avem 

We use your personal data to comply with the 
regulations in particular with the banking and 
financial ones: 

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a 
respecta reglementările, în special pe cele bancare și 
financiare: 

o monitor transactions to identify those o monitorizarea tranzacțiilor pentru a le 
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which deviate from the normal 
routine/patterns 

identifica pe cele care se abat de la 
rutina/tiparele normale; 

o manage, prevent and detect fraud;  o gestionarea, prevenirea și detectarea 
fraudelor;  

• monitor and report risks (financial, 
credit, legal, compliance or reputational 
risks, default risks etc.) that we and/or 
the BNP Paribas Group could incur;  

• monitorizarea și raportarea riscurilor 
(riscuri financiare, de credit, juridice, de 
conformitate sau reputaționale, riscuri de 
nerambursare etc.) pe care noi și/sau 
Grupul BNP Paribas le-am putea suporta;  

• record, when necessary, phone calls, 
chats, email, etc. notwithstanding other 
usages described hereafter ; 

• înregistrarea, atunci când este necesar, a 
apelurilor telefonice, chat-urilor, e-
mailurilor etc., fără a aduce atingere altor 
utilizări descrise în continuare; 

• prevent and detect money-laundering 
and financing of terrorism; 

• prevenirea și detectarea spălării banilor și 
finanțării terorismului; 

o and comply with regulation relating to 
sanctions and embargoes through our 
Know Your Customer (KYC) process (to 
identify you, verify your identity, screen 
your details against sanctions lists and 
determine your profile);  

o și respectarea reglementărilor referitoare la 
sancțiuni și embargouri prin intermediul 
procesului nostru de Cunoaștere a Clientelei 
(Know Your Customer (KYC) (pentru 
identificarea dvs., verificarea identității dvs., 
verificarea detaliilor cu listele de sancțiuni și 
determinarea profilului dvs.);  

o contribute to the fight against tax fraud and 
fulfil tax control and notification 
obligations.  

o colaborarea în vederea combaterii fraudelor 
fiscale și îndeplinirea obligațiilor de control 
fiscal și de notificare; 

o record transactions for accounting purpose; o înregistrarea tranzacțiior în scop contabil; 

o exchange information for the purposes of 
tax law; 

o schimbul de informații în sensul legislației 
fiscale; 

o prevent, detect and report risks related to 
Corporate Social Responsibilities and 
sustainable development; 

o prevenirea, detectarea și raportarea riscurilor 
legate de Responsabilitățile Sociale 
Corporative și de dezvoltarea durabilă; 

o detect and prevent bribery; o detectarea și prevenirea mitei; 

o report different operations, transactions or 
orders or reply to an official request from a 
duly authorised local or foreign financial, 
tax, administrative, criminal or judicial 
authorities, arbitrators or mediators, law 
enforcement, state agencies or public 
bodies, . 

o raportarea diferitelor operațiuni, tranzacții 
sau ordine sau furnizarea unui răspuns la o 
cerere oficială din partea autorităților 
financiare, fiscale, administrative, penale sau 
judiciare autorizate în mod corespunzător, 
arbitri sau mediatori, de aplicare a legii, 
agenții de stat sau organisme publice. 

To perform a contract with you or to take steps at 
your request before entering into a contract 

Pentru îndeplinirea unui contract încheiat cu dvs. 
sau pentru a face demersuri înainte de încheierea 
unui contract cu dvs. 

b. We use your personal data to enter into and b. Folosim datele dumneavoastră cu caracter 
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perform our contracts as well as to manage our 
relationship with you, including to: 

personal pentru a încheia și îndeplini 
contractele noastre precum și pentru 
gestionarea relației noastre cu dvs., inclusiv 
pentru a: 

define your credit risk score and your 
reimbursement capacity;  

defini scorul dvs. în ce privește riscul de credit și 
capacitatea dvs. de rambursare;  

• evaluate (e.g. based on your credit risk score) 
if we can offer you a product or service and 
under which conditions (including price);  

• evalua (de ex. pe baza scorului dvs. în ce 
privește riscul de credit) dacă vă putem oferi un 
produs sau un serviciu şi în ce condiţii (inclusiv 
prețul);  

• assist you in particular by answering your 
requests; 

• vă oferi asistență în special răspunzând 
solicitărilor dvs.; 

• provide you or our corporate clients with 
products or services manage outstanding 
debts (identification and exclusion of 
customers with outstanding debts).  

• furniza dvs. sau clienților noștri corporativi 
produse sau servicii gestionând datoriile 
restante (identificarea și excluderea clienților 
cu datorii restante).  

To fulfil our legitimate interest Pentru a ne îndeplini interesul legitim 

We use your personal data, including your 
transaction data, for:  

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, 
inclusiv cele referitoare la tranzacțiile dvs.: 

c. Risk management purpose:  c. În scopul administrării riscurilor: 

proof of transactions including electronic evidence; dovada tranzacțiiilor, inclusiv cea electronică; 

• management, prevention and detection of 
fraud; 

• gestionarea, prevenirea și detectarea fraudelor; 

o monitoring of transactions to identify 
those which deviate from the normal 
routine;  

o monitorizarea tranzacțiilor pentru 
identificarea celor care se abat de la 
procesul normal; 

o assertion of legal claims and defence in 
case of legal disputes; 

o stabilirea pretențiilor și apărărilor în cazul 
unor litigii; 

o development of individual statistical 
models in order to help defining your 
creditworthiness;  

o elaborarea unor modele statistice 
individuale pentru a ajuta la definirea 
bonității dvs.; 

o Personalisation of our offering to you 
and that of other BNP Paribas entities 
to: 

o Pentru personalizarea ofertei noastre şi a 
altor entităţi ale BNP Paribas către dvs. 
pentru: 

o improve the quality of our products or 
services; 

o îmbunătățirea calității produselor sau 
serviciilor noastre; 

• advertise products or services that match 
with your situation and profile. 

• promovarea produselor sau serviciilor care se 
potrivesc situaţiei şi profilului dumneavoastră. 

o deduct your preferences and needs to 
propose you a personalised commercial 
offer; improve process efficiency (train 
our staff by recording phone calls in our 

o deducerea preferințelor și a nevoilor 
dumneavoastră pentru a vă propune o 
ofertă comercială personalizată; 
îmbunătățirea eficienței procesului 
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call centres and improve our calling 
scenario); 

(instruirea personalului nostru prin 
înregistrarea apelurilor telefonice în call 
centre-urile noastre și a procesului nostru 
privind apelurile telefonice); 

o This personalisation can be achieved 
by:  

o Această personalizare se poate realiza 
prin: 

o segmenting our prospects and clients; o segmentarea clienţilor noștri existenți și 
potenţiali; 

o analysing your habits and preferences 
in our various communications 
channels (visits to our branches, emails 
or messages, visits to our website, etc.); 

o analizarea obiceiurilor şi preferinţelor 
dumneavoastră prin diferite canale de 
comunicare (vizite la sucursalele noastre, 
email-uri sau mesaje, vizite pe site-ul 
nostru etc.); 

✓ sharing your data with another 
BNP Paribas entity, notably if 
you are – or are to become – a 
client of that other entity in 
particular to speed up the on 
boarding; 

✓ partajarea datelor 
dumneavoastră cu o altă entitate 
BNP Paribas, în special dacă 
sunteţi – sau urmează să deveniţi 
– un client al acelei alte entităţi, 
în special pentru a urgenta 
procesul de inițiere a relației; 

✓ matching the products or 
services that you already hold 
or use with other data we hold 
about you (e.g. we may identify 
that you have children but no 
family protection insurance 
yet);  

✓ potrivirea produselor sau 
serviciilor pe care deja le deţineţi 
sau le utilizaţi cu alte date pe 
care le deţinem despre 
dumneavoastră (de exemplu, 
putem identifica faptul că aveţi 
copii, dar nu aveţi încă o 
asigurare de protecţie a familiei);  

✓ monitoring transactions to 
identify those which deviate 
from the normal routine 

✓ monitorizarea operațiunilor în 
vederea identificării acelora care 
se abat de la procesul obişnuit; 

✓ considering common traits or 
behaviours among current 
customers, and seeks others 
individuals who share those 
same characteristics for 
targeting purposes. 

✓ luarea în considerare a 
trăsăturilor sau 
comportamentelor comune în 
rândul clienților existenți și 
cautarea altor persoane care 
împărtășesc aceleași caracteristici 
în scopuri de direcționare. 

✓ For certain personal data 
processing, we will give you 
specific information and invite 
you to consent such 
processing. Note that you may 
request to revoke your consent 
at any time.  

✓ Pentru anumite prelucrări de 
date cu caracter personal, vă vom 
oferi informații specifice și vă 
vom invita să consimțiți o astfel 
de prelucrare. Rețineți că puteți 
solicita revocarea 
consimțământului în orice 
moment. 
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WHO DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA 
WITH? 

CU CINE PUTEM PARTAJA DATELE 
DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 

Sharing of information within the BNP Paribas 
Group 

Partajarea informațiilor în cadrul Grupului BNP 
Paribas 

4. We are part of the BNP Paribas Group which is 
an integrated bank insurance group, i.e. a 
group of companies working closely together 
all over the world to create and distribute 
various banking, financial, insurance services 
and products.  

4. Facem parte din Grupul BNP Paribas, care este un 
grup integrat de asigurări bancare, adică un grup 
de companii care lucrează îndeaproape împreună 
în întreaga lume pentru a crea și distribui diverse 
servicii bancare, financiare, de asigurare și 
produse. 

a. We share personal data through the BNP 
Paribas Group for commercial and efficiency 
needs such as:  

a. Partajăm date cu caracter personal în cadrul 
Grupului BNP Paribas din motive comerciale și de 
eficiență, cum ar fi: 

based on our legitimate interests and our legal and 
regulatory obligations: 

în baza intereselor noastre legitime și a obligaților 
noastre de reglementare: 

risk management including credit and operational 
risks (risk rating /credit scoring/etc.) ; 

administrarea riscurilor inclusiv riscurile de credit și 
operaționale (clasificarea riscurilor/credit 
scoringul/etc.) ; 

• based on our legal and regulatory 
obligations: 

• în baza obligațiilor noastre legale și de 
reglementare: 

o sharing of the data collected for 
AML/FT, sanctions, embargoes and for 
KYC;  

o partajarea datelor colectate pentru 
AML/FT, sancțiuni, embargouri și KYC; 

• based on our legitimate interest: • în baza interesului nostru legitim: 

o prevention, detection and fight against 
fraud 

o prevenirea, detectarea și combaterea 
fraudei 

• R&D activities; • activitățile de R&D; 

o global and consistent overview of the 
client; 

o prezentarea generală globală și 
consecventă a clientului; 

o offering the full range of products and 
services of the Group to enable you to 
benefit from them. 

o oferirea unei întregi game de produse și 
servicii a Grupului pentru ca dvs. să 
puteți beneficia de acestea. 

o Disclosing information outside BNP 
Paribas Group  

o Divulgarea informațiilor în afara 
Grupului BNP Paribas  

o In order to fulfil some of the purposes 
described in this notice, we may 
disclose from time to time your 
personal data to: 

o Pentru a îndeplini unele dintre scopurile 
descrise în prezenta notă, este posibil să 
divulgăm din când în când datele 
dumneavoastră cu caracter personal: 

b. service providers which perform services on 
our behalf (e.g. IT services, logistics, printing 
services, telecommunication, debt collection, 
advisory and consulting and distribution and 

b. furnizorilor de servicii care prestează servicii în 
numele nostru (de ex. servicii IT, logistică, servicii 
de imprimare, telecomunicații, colectarea 
datoriilor, consiliere și consultanță și distribuție și 
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marketing). marketing). 

banking and commercial partners, independent 
agents, intermediaries or brokers, financial 
institutions, , counterparties, trade repositories 
with which we have relationship if such 
transmission is required to allow us to provide you 
with the services or execute our contractual 
obligations or transaction (e.g. banks, 
correspondent banks, depositaries, custodians, 
issuers of securities, paying agents, exchange 
platforms, insurance companies, payment system 
operators, issuers or payment card intermediaries);  

partenerilor bancari și comerciali, agenților 
independenți, intermediarilor sau brokerilor, 
instituțiilor financiare, contrapărților, registrelor 
centrale de tranzacții cu care avem relații dacă o 
astfel de transmitere este necesară pentru ca noi să 
vă putem furniza servicii sau să ne putem îndeplini 
obligațiile contractuale sau efectua tranzacții (de ex. 
bănci, bănci corespondente, depozitari, custozi, 
emitenți de valori mobiliare, agenți plătitori, 
platforme de schimb, companii de asigurări, operatori 
de sisteme de plăți, emitenți sau intermediari de 
carduri de plată);  

• credit reference agencies; • agențiilor de informații privind creditele; 

• local or foreign financial, tax, administrative, 
criminal or judicial authorities, arbitrators or 
mediators, law enforcement, state agencies 
or public bodies, we or any member of the 
BNP Paribas Group is required to disclose to 
pursuant to: 

• autorităților financiare, fiscale, administrative, 
penale sau judiciare locale sau străine, 
arbitrilor sau mediatorilor, organelor de 
aplicare a legii, agențiilor de stat sau 
organismelor publice, către care noi sau orice 
membru al Grupului BNP Paribas avem/are 
obligația de a le divulga ca urmare a: 

• their request; • solicitării acestora; 

• defending or responding to a matter, action 
or proceeding 

• apărării unei chestiuni, acțiuni sau în cadrul 
unei proceduri sau ca răspuns la acestea; 

o complying with regulation or guidance 
from authority applying to us or any 
member of the BNP Group; 

o respectării reglementărilor sau 
orientărilor autorității care ne sunt 
aplicabile sau aplicabile oricărui membru 
al Grupului BNP; 

o service payment provider(s) 
(information on your payment 
account(s)) based on the authorisation 
granted by you to this third party.  

o prestatorilor de servicii (informații privind 
contul(conturile) de plăți pe baza 
acordului acordat de dvs. acestei terțe 
părți;  

o certain regulated professionals such as 
lawyers, notaries, rating agencies or 
auditors when needed under specific 
circumstances (litigation, audit, etc.) as 
well as to actual or proposed purchaser 
of the companies or businesses of the 
BNP Paribas Group or our insurers; 

o anumitor profesioniști reglementați, cum 
ar fi avocații, notarii, agențiile de rating 
sau auditorii, atunci când este necesar în 
anumite circumstanțe (litigii, audit etc.), 
precum și cumpărătorului existent sau 
potențial al societăților sau unităților 
Grupului BNP Paribas sau asigurătorilor 
noștri; 

• Sharing aggregated or anonymized 
information 

• Partajarea informațiilor agregate sau 
anonimizate 

• We share aggregated or anonymised 
information within and outside the BNP 
Paribas Group with partners such as research 

• Partajăm informații agregate sau anonimizate 
în cadrul și în afara Grupului BNP Paribas cu 
parteneri precum grupuri de cercetare, 
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groups, universities or advertisers. You won’t 
be able to be identified from this 
information. 

universități sau agenții de publicitate. Nu veți 
putea fi identificați din aceste informații. 

c. Your data may be aggregated into anonymised 
statistics that may be offered to professional 
clients to assist them in developing their 
business. In this case your personal data will 
never be disclosed and those receiving these 
anonymised statistics will be unable to identify 
you.  

c. Datele dumneavoastră pot fi agregate în statistici 
anonimizate care pot fi oferite clienților 
profesioniști pentru a-i ajuta în dezvoltarea 
afacerii acestora. În acest caz, datele 
dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi 
niciodată divulgate, iar cei care primesc aceste 
statistici anonimizate nu vă vor putea identifica.  

TRANSFERS OF PERSONAL DATA OUTSIDE THE EEA TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
ÎN AFARA SEE 

In case of international transfers originating from 
the European Economic Area (EEA) to a non-EEA 
country, the transfer of your personal data may 
take place. Where the European Commission has 
recognised a non-EEA country as providing an 
adequate level of data protection, your personal 
data may be transferred on this basis. 

În cazul transferurilor internaţionale care provin din 
Spaţiul Economic European (SEE) către o țară din 
afara SEE, poate avea loc transferul datelor dvs. cu 
caracter personal. Atunci când Comisia Europeană a 
recunoscut că o ţară din afara SEE oferă un nivel 
adecvat de protecţie a datelor, datele 
dumneavoastră cu caracter personal pot fi 
transferate pe această bază. 

5. For transfers to non-EEA countries where the 
level of protection has not been recognised as 
adequate by the European Commission, we will 
either rely on a derogation applicable to the 
specific situation (e.g. if the transfer is 
necessary to perform our contract with you 
such as when making an international 
payment) or implement one of the following 
safeguards to ensure the protection of your 
personal data: 

5. Pentru transferurile către țările din afara SEE al 
căror nivel de protecție nu a fost recunoscut de 
Comisia Europeană ca fiind adecvat, fie ne vom 
baza pe o derogare aplicabilă situației specifice 
(de exemplu, în cazul în care transferul este 
necesar pentru îndeplinirea contractului încheiat 
cu dumneavoastră, cum ar fi efectuarea de plăți 
internaționale), fie vom aplica una dintre 
următoarele garanții pentru a asigura protecția 
datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

Standard contractual clauses approved by the 
European Commission; 

Clauze contractuale standard aprobate de Comisia 
Europeană; 

Binding corporate rules. Reguli corporative obligatorii.  

• To obtain a copy of these safeguards or 
details on where they are available, you can 
send a written request as set out in Section 
9. 

• Pentru a obţine o copie a acestor garanţii sau 
detalii despre locul în care sunt acestea 
disponibile, ne puteţi trimite o cerere scrisă, 
astfel cum este prevăzut în Secţiunea 9. 

• HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL 
DATA FOR? 

• CÂT TIMP STOCĂM DATELE 
DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 

We will retain your personal data over the period 
required to comply with applicable laws and 
regulations or another period with regard to our 
operational requirements, such as proper account 
maintenance, facilitating client relationship 
management, and responding to legal claims or 
regulatory requests. 

Vom păstra datele dumneavoastră personale pentru 
perioada de timp necesară în scopul respectării 
legilor și reglementărilor aplicabile sau pentru o altă 
perioadă de timp în ceea ce priveşte cerinţele 
noastre operaţionale, cum ar fi menţinerea corectă a 
conturilor, facilitarea gestionării relaţiei cu clienţii şi 
pentru a răspunde unor pretenții legale sau solicitări 
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de reglementare.  

6. WHAT ARE YOUR RIGHTS AND HOW CAN YOU 
EXERCISE THEM? 

6. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI 
CUM LE PUTEŢI EXERCITA? 

In accordance with applicable regulations and 
where applicable, you have the following rights: 

În conformitate cu reglementările aplicabile, și după 
caz, aveţi următoarele drepturi: 

7. to access: you can obtain information relating 
to the processing of your personal data, and a 
copy of such personal data. 

7. de acces: puteţi obţine informaţii referitoare la 
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, precum şi o copie a acestor date cu 
caracter personal. 

to rectify: where you consider that your personal 
data are inaccurate or incomplete, you can request 
that such personal data be modified accordingly. 

de rectificare: în cazul în care consideraţi că datele 
dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte 
sau incomplete, puteţi solicita ca aceste date 
personale să fie rectificate în consecinţă. 

• to erase: you can require the deletion of your 
personal data, to the extent permitted by 
law. 

• de ştergere: puteţi solicita ştergerea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal, în 
măsura permisă de lege. 

• to restrict: you can request the restriction of 
the processing of your personal data. 

• de restricţionare: puteţi solicita 
restricţionarea prelucrării datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. 

• to object: you can object to the processing of 
your personal data, on grounds relating to 
your particular situation. you have the 
absolute right to object to the processing of 
your personal data for direct marketing 
purposes, which includes profiling related to 
such direct marketing. 

• de opoziţie: vă puteţi opune prelucrării 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
din motive legate de situaţia dvs. particulară. 
Aveţi dreptul absolut de vă opune prelucrării 
datelor dumneavoastră cu caracter personal 
în scopuri de marketing direct, care include 
crearea de profiluri legate de marketingul 
direct respectiv. 

• to withdraw your consent: where you have 
given your consent for the processing of your 
personal data, you have the right to 
withdraw your consent at any time. 

• de retragere a consimţământului: în cazul în 
care v-aţi dat consimţământul pentru 
prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal, aveţi dreptul de a vă 
retrage consimţământul în orice moment. 

• to data portability: where legally applicable, 
you have the right to have the personal data 
you have provided to us be returned to you 
or, where technically feasible, transferred to 
a third party. 

• de portabilitate a datelor: în cazul în care se 
aplică în mod legal, aveţi dreptul de a primi 
înapoi datele cu caracter personal pe care ni 
le-aţi furnizat sau, dacă este posibil din punct 
de vedere tehnic, să fie transferate către un 
terţ. 

• If you wish to exercise the rights listed 
above, please send a letter or e-mail to the 
following address Soseaua Pipera, No. 46D-
46E-48, Oregon Park, Building C, 5th Floor, 
Sector 2, Bucharest or e-mail to: 
romania.ls.dpo@bnparibas.com. Please 
include a scan/copy of your proof of identity 

• Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile 
enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteţi o 
adresă sau un email la următoarea adresă in 
Soseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, 
Cladirea C, etaj 5, Sector 2, Bucuresti sau un 
e-mail la: romania.ls.dpo@bnparibas.com. Vă 
rugăm să includeţi o copie scanată/copie a 

romania.ls.dpo@bnparibas.com
file:///C:/Users/d55076/Documents/Site/DPN/romania.ls.dpo@bnparibas.com
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for identification purpose when required. actului dumneavoastră de identitate în 
scopul identificării. 

• In accordance with applicable regulation, in 
addition to your rights above, you are also 
entitled to lodge a complaint with the 
competent supervisory authority. 

• În conformitate cu regulamentul aplicabil, în 
plus față de drepturile dumneavoastră de 
mai sus, aveți, de asemenea, dreptul de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere competentă. 

HOW CAN YOU KEEP UP WITH CHANGES TO THIS 
DATA PROTECTION NOTICE? 

CUM PUTEŢI FI LA CURENT CU MODIFICĂRILE ADUSE 
ACESTEI NOTE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR?  

In a world of constant technological changes, we 
may need to regularly update this Data Protection 
Notice.  

Într-o lume a schimbărilor tehnologice constante, 
este posibil să fie nevoie să actualizăm periodic 
această Notă privind Protecţia Datelor.  

8. We invite you to review the latest version of 
this notice online and we will inform you of any 
material changes through our website or 
through our other usual communication 
channels. 

8. Vă invităm să consultaţi online cea mai recentă 
versiune a acestei note și vă vom informa despre 
orice modificări semnificative prin intermediul 
site-ului nostru sau prin alte mijloace de 
comunicare obișnuite. 

HOW TO CONTACT US? CUM NE PUTEŢI CONTACTA? 

If you have any questions relating to our use of 
your personal data under this Data Protection 
Notice, please contact us via our portal 
(www.romania-
leasingsolutions.bnpparibas.com/en/).  

Dacă aveţi întrebări legate de utilizarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal în baza acestei 
Note privind Protecţia Datelor, vă rugăm să ne 
contactaţi prin portalul nostru (www.romania-
leasingsolutions.bnpparibas.com).  

9. If you wish to learn more about cookies, please 
read our cookies policy (www.romania-
leasingsolutions.bnpparibas.com/en/cookies-
policy). 

9. Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri, vă 
rugăm să consultaţi politica noastra privind 
cookie-urile (www.romania-
leasingsolutions.bnpparibas.com/politica-privind-
cookie-urile). 
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