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Declarație de conformitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal primită de către compania
Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala București prin intermediul site-ului https://www.colonnade.ro/

Prin furnizarea de informații cu privire la identificarea personală a Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala
București ("Asigurătorul / Compania") în legătură cu declarația mea către Asigurător și semnarea de mai jos, în
conformitate cu cerințele legale de exprimare a consimțământului voluntar preliminar și informat cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal,

PRIN PREZENTA DECLAR:
1. îmi dau consimțământul explicit în conformitate cu cerințele art. 6 și art. 13 din Regulamentul (CE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal, către
Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala București, CUI 38335135, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea
Victoriei nr. 145, Clădirea Victoria Center, etajul 8, Administrator de Date, pentru a procesa datele mele personale
în toate modurile acceptate de legislația aplicabilă și sunt informat în timp util și cuprinzător de Administratorul
numit despre logica oricărei prelucrări automatizate a datelor mele personale, dacă există. Acordul se referă atât
la datele mele personale furnizate direct de mine, cât și la cele colectate și / sau primite de către Companie în
îndeplinirea obligațiilor legale ale Companiei sau din registrele de informații disponibile publicului.
2. Declar că sunt conștient de categoriile de date cu caracter personal pe care Compania le prelucrează, și anume
datele personale referitoare la identitatea fizică: nume, o adresă de e-mail, un telefon, un loc de muncă.
3. Sunt de acord ca datele mele personale așa cum au fost enumerate mai sus in aceasta Declarație vor fi prelucrate
de Companie in conformitate cu prevederile Regulamentului(CE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016, in următoarele scopuri:
-Marketing direct - Declar că sunt de acord să primesc materiale publicitare, știri și alte informații similare despre
produsele și campaniile companiei pentru a fi trimise la adresa mea sau la adresa de e-mail sau să îmi fie anunțat
prin telefon numărul meu de telefon și sunt de acord că datele mele personale vor fi utilizate pentru marketingul
direct al produselor și campaniilor companiei;
-Activități bancare și de asigurări.
4. Sunt de acord în mod explicit că datele mele personale vor fi furnizate terților în scopurile menționate mai sus alți controlere de date cu caracter personal înregistrate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal din Romania, în măsura în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor atribuite funcții; persoane specializate în prelucrarea datelor cu caracter personal; transferat către: țările
UE / SEE, SUA; terțe părți.
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5. Declar că sunt conștient de perioada de păstrare a datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat și sunt de
acord cu aceasta, și anume: 1 an.
6. Sunt conștient de drepturile pe care le dețin în temeiul Regulamentului(CE) 2016/679 al Parlamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pe care le pot exercita cu privire la categoriile de date cu caracter personal
prelucrate de societate, prin trimiterea unei cereri scrise, semnate de mine, la adresa: Calea Victoriei nr. 145,
Clădirea Victoria Center, etajul 8, București, Sectorul 1, adresa de e-mail: office@colonnade.ro și anume:
- Dreptul meu de a obiecta la prelucrarea datelor mele personale sau la dezvăluirea către terți;
- Dreptul meu de a fi notificat înainte ca datele mele personale să fie dezvăluite sau utilizate în numele unor terțe
părți în scopul comercializării directe a produselor și campaniilor companiei și să se opună unei asemenea dezvăluiri
sau utilizări;
- Dreptul meu de acces la datele mele personale și dreptul meu de a declara societății Ștergerea, corectarea sau
blocarea datelor mele personale stocate atât pe hârtie, cât și pe suport electronic;
- Dreptul meu de a transfera date personale de la Companie unui alt Administrator.
7. Sunt familiarizat cu dreptul meu de a retrage consimțământul (o parte din) datele mele personale pe care le-am
dat să le fi procesat în scopul comercializării directe a produselor și campaniilor companiei și să fie furnizat terților
în acest scop, prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: office@colonnade.ro;
8. Declar că toate informațiile pe care le furnizez sunt complete și corecte și că îmi dau în mod voluntar datele mele
personale și sunt de acord că toate datele mele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu
prevederile prezentei Declarații în scopurile menționate expres în această Declarație, refuzul meu de a furniza date
personale este motivul pentru care Compania refuză să încheie un contract cu mine (în cazul în care scopul furnizării
datelor cu caracter personal este de a "contracta cu Asigurătorul").
9. Declar că sunt conștient de faptul că a fost numit în cadrul Companiei un Responsabil de Protecția Datelor pentru
contact la următoarea adresă de e-mail: dpo@colonnade.ro, telefon: +40 21 300 96 21
10. Declar că îmi dau seama de dreptul meu de a retrage ulterior consimțământul pentru prelucrarea datelor mele
personale furnizate în baza acestei Declarații.
11. Declar că sunt conștient de dreptul meu de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sau la instanța română competentă în caz de utilizare abuzivă
a datelor mele personale.

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
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