Informare privind aplicarea Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, referitor la protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, Societatea Profesională de Executori
Judecătorești Bîndilă & Gârbuleț - CIF: 42155299, cu sediul în București – 040107, B-dul Unirii nr. 20, bl.
5C, sc. A, et. 6, ap. 43, Sector 4, este operator de date cu caracter personal și are obligația de a prelucra în
condiții de siguranță și numai pentru realizarea scopurilor prevăzute de lege, datele cu caracter personal care
îi sunt furnizate de către persoanele fizice.
Potrivit dispozițiilor art. 767-774 și 843-854 din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc are
obligația de a consemna o serie date cu caracter personal ale participanților la licitațiile publice organizate de
acesta.
Prin prezenta adresă vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de
participant la licitațiile publice pe care le organizăm, sunt prelucrate de către societatea noastră, în calitate de
operator.
Astfel, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau ale unor terțe persoane, pe care ni
le puneți la dispoziție prin completarea cererii de participare la licitație și prin depunerea documentelor anexate
ori a documentelor necesare în completarea acesteia, în momentul primirii ofertelor de participare la licitație,
cu scopul înregistrării acestora, mai exact a persoanelor care participă la licitație și a sumelor de bani pe care
le oferă pentru bunurile respective, precum și pentru întocmirea procesului verbal de licitație, pentru
consemnarea adjudecatarului și a prețului de adjudecare, pentru efectuarea formalităților ulterioare în legătură
cu persoana declarată adjudecatar, pentru a răspunde autorităților, atunci când este cazul, pentru prevenirea,
identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora, pentru a ne exercita, apăra sau conserva
în instanță drepturile noastre și pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis
de lege.
Așadar, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii sarcinilor și a obligațiilor care rezultă
din exercitarea autorității publice cu care suntem investiți în calitate de executori judecătorești, pe tot parcursul
procedurii de executare silită.
În ceea ce vă privește, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, serie și
număr ale actului de identitate, cod numeric personal, adresa de domiciliu sau/și de reședință, număr de
telefon, adresa de e-mail, suma oferită pentru bunul scos la licitație publică, suma depusă cu titlu de cauțiune.
În cazul în care participarea la licitație se face prin reprezentant, vor fi prelucrate, deopotrivă și în mod
corespunzător, atât datele persoanei reprezentate, cât și cele ale reprezentantului.
Transmitem datele dumneavoastră, în calitate de participant la licitație, în măsura necesară în cursul
procedurii de executare silită, către: instanțele de judecată, creditor, debitor sau alte instituții, în temeiul legii.
Totodată, putem transmite datele dumneavoastră către contabili, avocați, asigurători, către persoane
împuternicite pe bază de contract, dar și către alți executori, în caz de conexare a dosarului sau de substituire.
Nu transferăm aceste date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională.
Păstrăm datele pe întreg parcursul procedurii de executare silită, până la emiterea încheierii de
încetare a executării silite sau, după caz, până la eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare,
și ulterior în perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale (spre exemplu, aceea de arhivare) sau
exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță.
Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru a putea participa la licitație, aveți obligația de a ne
furniza datele dumneavoastră de identificare, în așa fel încât să ne îndeplinim obligația legală de a înregistra
participanții la licitația publică. În cazul în care refuzați să ne furnizați aceste date, nu vom avea posibilitatea
să vă înregistrăm și nu veți putea participa la licitație. De asemenea, persoana declarată adjudecatar are
obligația de a furniza date privind starea civilă, nume, prenume, domiciliu și CNP soț/soție. În caz contrar, ne
aflăm în imposibilitate de a întocmi actul de ajudecare.
În momentul colectării, de la dumnevoastră, a datelor aparținând unor terțe persoane, pe care ni le
furnizați, ne așteptăm: să îndepliniți integral cerințele legale, să ne furnizați informații corecte, complete și
exacte, dar și limitate scopului avut în vedere. În cazul în care vom considera că datele furnizate sunt excesive
sau incomplete, vă vom informa și, după caz, unde e posibil, vă vom restitui documentele suport. În cazul în
care considerați că nu îndepliniți integral cerințele legale, vă rugăm să luați măsurile necesare. Nu ne asumăm
nicio obligație în acest sens și nu putem fi ținuți răspunzători, în niciun fel, în legătură cu aceste aspecte.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați dispozițiile regulamentului despre care s-a făcut
vorbire.
Am primit un exemplar.
Data,
________

Nume și semnătură,
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