Stimate Client,
Va multumim pentru fidelitatea dumneavoastra fata de serviciile oferite de societatea noastră si va
asiguram ca vom face in continuare tot posibilul sa va oferim cele mai bune informatii, servicii și produse de
asigurare pentru protectia dumneavoastra.
Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu
prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la
acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si
conditiile mai jos prezentate.
Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre societatea
Prestige Insurance Broker de Asigurare SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 5,
Strada Carol Davila 99, Etaj 2, telefon 0733000101, e-mail:office@prestigeasig.ro, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/7392/2008, avand cod unic de inregistrare 23780614, cod RAJ RBK 510, în
calitate de operator.
Prelucrarea Datelor de catre Societate se va face pe baza consimtamantului dumneavoastra, exprimat la
finalul acestui, formular prin semnătură.
Scopul general al prelucrarii Datelor este acela de presta servicii de intermediere in asigurari si alte servicii
auxiliare si consta in urmatoarele:
(i)
“Scop ofertare/emitere contract asigurari generale” - prelucrarea de catre Societate a Datelor
constand in: nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail,
date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul
sau istoricul de daune dupa caz, se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte personalizate
de asigurare de la societatile de asigurare partenere, enumerate mai jos, în acord cu legislația privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din
industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilari
automate în vederea evaluarii riscului conform reglementarilor Autorității de Suprveghere Finanicară si
veti putea fi supus unei decizii automate de ofertare conform legislatiei speciale.
(ii)
“Scop ofertare/emitere asigurari de viață și sănătate” - Societatea va prelucra Datele constand in:
nume, prenume, cod numeric personal, data nasterii, sex, date despre starea de sănătate, istoricul
medical, stare medicală actuală, situatie financiară, semnătura, adresa de contact, telefon, e-mail, date
privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune, dupa caz, se
face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte personalizate de asigurare de la societatile de
asigurare partenere, enumerate mai jos, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor
produse de asigurare (cu componenta investitionala) se pot efectua profilari automate în vederea
evaluarii riscului conform reglementarilor Autorității de Suprveghere Finanicară si veti putea fi supus
unei decizii automate de ofertare conform legislatiei special
(iii)
“Scop administrare polite de asigurare, daune si consultanta - Societatea va prelucra Datele
constand in: nume, prenume, cod numeric personal, data nasterii, sex, date despre starea de sănătate,
istoricul medical, stare medicală actuală, semnătura, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, date privind
contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune, dupa caz, se face în
scopul oferirii celor mai bune servicii de consultanta, în administrea politelor dumneavoastra de
asigurare și pentru a interveni în sprijinul dumneavoastra în relatia cu societățile de asigurare în
situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.
(iv)
“Scop Comunicari Comerciale” - prelucrarea de catre Societate a Datelor constand in numele,
prenumele, adresa de contact, telefonul si e-mailul se va face pentru transmiterea de comunicari
comerciale cu privire la ofertele, promotiile, produsele si serviciile oferite de compania noastra
sau de societatile de sigurari.
Va informam ca Societatea noastra colaboreaza cu societati de asigurare imputernicite de noi sau
asociate cu noi in procesul de prelucrare a Datelor, insa numai in scopurile și limitele prevazute in
prezentul formular. În urma acceptării ofertei de asigurare emisa de una din societățile de asigurare, contractul de
asigurare, condițiile de asigurare și condițiile privind procesarea datelor cu caracter personale împreuna cu
celelalte documente emise de societatea în cauză, vă vor fi inmanante in vederea analizarii și obtinerii
consimtamantului dumneavoastra. Detalii privind aceste societati colaboratoare (inclusiv situatiile in care Datele
dumneavoastra vor fi transmise catre acestea) le puteti afla astfel: pe site-ul www. prestigeasig.ro, sectiunea
„Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsectiunea “persoane imputernicite/operatori asociati” sau, la
solicitarea dumneavoastra, prin intermediul personalului ce vă deserveste sau folosind celelalte date contact
menționate în prezentul acord.
Datele dumneavoastră nu fac obiectului unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene.

-

Datele vor fi stocate de catre Societate dupa cum urmeaza:
Pentru ”Scop Ofertare asigurari generale”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 45 de zile de la
expirare sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
Pentru ”Scop Ofertare asigurari de viață și sănătate”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 6 luni
de la expirare sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
Pentru “Scop administrare polite de asigurare, daune si consultanta „‟ pe perioada de valabilitate a
poliței plus inca 5 ani de la incetarea ei sau 5 ani de la deschiderea dosarului de dauna.
Pentru ”Scop Comunicari Comerciale” pe perioada derulării contractului de mandat sau pe perioda de
valabilitate de contractelor de asigurare încheiate prin intermediul nostru plus inca 2 ani de la data incetarii
ultimului din cele două.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si
Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de
a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de
a depune.
Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul
urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru,
(ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.prestigeasig.ro, sectiunea
”Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsectiunea ”formular drepturile tale”, (iii) la adresa de e-mail:
datepersonale@prestigeasig.ro sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionata mai
sus.
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri,
informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de
contact enumerate mai sus.
Daca sunteti de acord ca Datele sa fie prelucrate de Societate, va rugam sa vă manifestați opțiunea în funcție de
scop, prin bifarea casutelor corespunzatoare scopului declarat și să semnați, astfel:

“Scop Ofertare/emitere contract asigurari generale”
“Scop

Ofertare/emitere

contract

asigurari

de

Da ☐
viata

Nu ☐

si

Da

☐

Nu ☐

sanatate” “Scop administrare polite de asigurare, daune si

Da

☐

Nu ☐

consultanta” ”Scop Comunicari Comerciale”

Da

☐

Nu ☐

Lipsa acordului dumneavoastră ne pune în imposibilitatea de a presta serviciile aferente scopului în cauză. În acest
caz va recomandăm să vă adresați direct unui asigurător.
Nume/Prenume:
Telefon: .................................................
E-mail: ..................................................
Adresa de domiciliu: localitate .................................................., str......................................................., nr. .........., bl.
.........., sc. .........., et......ap. ......., judet/sector ................................
Declar pe propria raspundere ca am vârsta de peste 18 ani, că aceste date personale îmi aparțin si că ele au fost
verificate de mine personal și sunt corecte, iar semnătura imi aparține.
Nume, prenume părinte/tutore …………………………………….(in cazul minorilor)

SEMNATURA:

