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00.00.04.F.003.0.A 

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu 

sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr. 

J/40/10454/2001, CUI 14360018, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cod RA-

047/10.04.2003, cod LEI 559900AB9YD8CLGBE756 („OMNIASIG VIG” sau „Operatorul”), , 

colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale, in conformitate cu prevederile legale 

in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  in 

vederea gestionarii relatiei dvs .cu OMNIASIG VIG, in virtutea calitatii dvs. de 

actionar/potential actionar al societatii precum si cu autoritatile competente. Rolul prezentei 

informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul 

in care acestea sunt folosite.  

 

Va rugam sa cititi aceasta informare cu atentie.  

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre OMNIASIG VIG: 

 

(1) Date personale de identificare (nume, prenume, CNP şi, dacă este cazul, echivalentul 

acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, , locul si data nasterii, domiciliul şi 

reşedinţa; pentru persoanele cu altă cetăţenie decât cea română, se precizează, dacă este 

cazul, şi data de la care persoana şi-a stabilit reşedinţa în România cetatenia, sex, , semnatura 

olografa). Datele sunt necesare pentru gestionarea relatiei cu OMNIASIG VIG, pentru 

raportari interne si externe, catre alte companii din cadrul Grupului VIG (nationale si/sau 

internationale), catre Institutii publice/autoritati de supraveghere si reglementare,publice si 

pentru cercetari statistice.; 

 

(2) Date personale de identificare ale rudelor si/sau ale altor actionari/persoane, dupa caz. 

Datele sunt necesare, dupa caz,  pentru descrierea intereselor şi relaţiilor financiare şi 

nefinanciare  ale dvs. in raport cu orice alt acţionar/potential actionar al OMNIASIG, orice 

persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în OMNIASIG VIG, orice persoană 

având responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a OMNIASIG VIG, OMNIASIG 

VIG însăşi şi cu grupul acesteia, orice alte interese sau activităţi ale dvs. care genereaza sau 

ar putea genera un conflict de interese cu entitatea reglementata si solutiile posibile pentru 

gestionarea unor astfel de conflicte de interese si/sau o actiune concertata. 

 

(3) Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale 

sau beneficii sociale, obligatii fiscale). Datele sunt necesare pentru gestionarea raporturilor 

financiare cu OMNIASIG VIG si raportari catre autoritatile competente. 

 

(4) Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor 

fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile 

OMNIASIG VIG). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile 

OMNIASIG VIG. 
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(5) Date de contact -  adresa de email, numar de telefon/fax. Datele sunt necesare pentru 

gestionarea relatiei cu OMNIASIG VIG. 

 

Scopul in care  datele dvs. personale sunt utilizate  

  

OMNIASIG VIG colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele 

scopuri:  

a) gestionarea statutului de actionar/potential actionar in relatia cu  OMNIASIG VIG 

b) gestionarea relatiei financiare cu OMNIASIG VIG 

c) raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care OMNIASIG VIG face parte; 

d) solutionarea solicitarilor dvs. ; 

e) solutionarea potentialelor litigii , precum si a litigiilor in desfasurare (de drept comun sau 

arbitrale, din tara sau strainatate); 

f) efectuarea de verificari de integritate, de identificare a potentialelor situatii de conflict de 

interes, precum si detectarea si prevenirea potentialelor fraude; 

g) comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau 

guvernamentale abilitate; 

h) asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video); 

i) Respectarea obligatiilor legale, incluzand dar nelimitandu-se la:  

- evaluarea indeplinirii cerintelor de adecvare in conformitate cu legislatia specifica 

aplicabila; 

-indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea societatilor  nr.31/1990  si Legea nr. 

26/1990 privind Registrul  Comertului, formalitati care implica si publicarea in 

Monitorul Oficial a Hotararilor AGA, Consiliului de Supraveghere si Directoratului 

etc. 

 

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, au ca 

temei:  

 o obligatie legala a Operatorului; 

 interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum: raportari interne sau catre alte 

entitati ale grupului din care OMNIASIG VIG face parte, autoritati publice, etc.; 

verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor, asigurarea 

masurilor de securitate necesare etc. 

 consimtamantul dumneavoastra;  

 

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:  

 autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor 

precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), 

ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;  

 alte companii din cadrul Grupului VIG (nationale si/sau internationale); 

 Monitorul Oficial, Registrul Comertului; 

 Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri 

de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori. 
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Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene  
OMNIASIG VIG ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din 

cadrul Grupului VIG, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de 

transferuri, OMNIASIG VIG a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de 

protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri 

se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.  

 

Stocarea datelor personale  
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata detinerii calitatii de actionar al OMNIASIG 

VIG, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor de catre oricare dintre parti.  

 

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau 

pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie 

de asigurari, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul OMNIASIG VIG.  

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale  
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in 

Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare 

dintre urmatoarele drepturi:  

 

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal 

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca OMNIASIG VIG 

prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul 

in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, 

orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie 

legala privind divulgarea sursei. 

 

(2) Dreptul la rectificare 

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal 

inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt 

incomplete. 

 

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” 

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in 

anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost 

prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului 

dumneavoastra, iar acesta a fost retras. 

 

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul  

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter 

personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra. 

 

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter 

personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati 
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exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele 

dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, 

solicitand restrictionarea utilizarii lor. 

 

(6) Dreptul la portabilitatea datelor 

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati 

furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor 

s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, 

iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept 

poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata 

exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din 

punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.  

 

(7) Dreptul la opozitie 

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia 

particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, 

precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept 

scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. 

 

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a 

datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau 

care va afecteaza semnificativ.  

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va 

exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.  

 

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia 

datelor 

 

(10) Dreptul de a va adresa justitiei 

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa 

Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul OMNIASIG VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A., prin: 

- e-mail la dpo@omniasig.ro,  

-prin posta, la adresa OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Aleea Alexandru 51, 

sector 1 Bucuresti sau  

-depunând personal o notificare semnata olograf la oricare din sediile OMNIASIG VIENNA 

INSURANCE GROUP S.A.  din București sau din tara. 

 

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: 

Web site : http://www.dataprotection.ro/ 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania 

Telefon fix:  +40.318.059.211,+40.318.059.212 

Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60 

mailto:dpo@omniasig.ro
http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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Actualizarea  prezentei  informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor 

revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la  eventuale modificari 

importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu 

caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei 

www.omniasig.ro  – sectiunea „Protectia Datelor cu Caracter Personal“. 

Cea mai recenta actualizare a prezentei informari privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal s-a efectuat la data de 24.05.2018. 

 

Am luat la cunostinta continutul  Notei de Informare (cod 00.00.04.F.003.0.A) si ma oblig sa o 

transmit tuturor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt furnizate in vederea 

informarii  corecte a acestora; 

 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 

domiciliu, statut civil, nume etc.) mă oblig să informez în scris OMNIASIG Vienna Insurance 

Group, în timp util. 

 

Semnatura 

 

 Data 

 

http://www.omniasig.ro/

