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.
Prin cererea depusă la sediul societății noastre, precum și prin înscrisurile care însoțesc această
cerere, după caz, ne-ați încredințat o serie de date cu caracter personal despre dumneavoastră și/ sau despre
alte categorii de persoane. Ne așteptăm ca această cerere și înscrisurile care o însoțesc, după caz, să nu
conțină date cu caracter sensibil sau special, respectiv date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile
politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice ori apartenența la sindicate, date genetice, date
biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viața sexuală sau
orientarea sexuală a unei persoane fizice, date despre copii, date privind condamnări penale și/sau infracțiuni
ori date privind măsuri de securitate conexe. În cazul în care cererea dumneavoastră ori înscrisurile depuse
împreună cu aceasta includ astfel de date, vă rugăm să ne informați pentru a lua măsurile necesare. Această
informare pornește de la premisa că nu ne-ați transmis odată cu cererea depusă niciun fel de date din
categoria celor cu caracter sensibil sau special.
Potrivit regulamentului sus-menționat, prin semnarea și depunerea cererii, vă asumați răspunderea
că dețineți în mod legal datele cu caracter personal pe care ni le furnizați și aveți dreptul de a le transmite ori
de a le încredința executorului judecătoresc, care le va folosi în scopul pentru care a fost investit, precum și
pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor legale care se nasc în urma parcurgerii procedurii inițiată prin acestă
cerere .
Referitor la datele dumneavoastră și/ sau ale unor terțe persoane, pe care ni le puneți la dispoziție
prin completarea cererii de constatare a unei stări de fapt sau la cele pe care ni le încredințați prin depunerea
unor documente suplimentare, vă informăm că aceste date vor fi prelucrate de către noi, în calitate de
operator, în măsura în care este necesar, pentru înregistrarea cererii dumneavoatră și apoi pentru îndeplinirea
procedurii de constatare a unei stări de fapt, în conformitate cu prevederile art. 364 din Codul de procedură
civilă, precum și pentru efectuarea sau respectarea oricăror alte proceduri sau obligații instituite de lege în
sarcina noastră în legătură cu această procedură, cum ar fi obligația de arhivare sau aceea de prevenire,
identificare și raportare a fraudelor și de limitare a efectelor acestora, dar și pentru a ne exercita, apăra sau
conserva drepturile noastre, chiar și în fața instanței, inclusiv pentru adoptarea unor măsuri de siguranță,
precum și pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege. Toate
acestea sunt consecințe ale procedurii pe care ați demarat-o prin cererea dumneavoastră.
Cu alte cuvinte, 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.
În măsura necesară realizării scopului pentru care am fost investiți, putem transmite datele
dumneavoastră, în calitate de petent și/ sau datele unor terțe persoane, pe care ni le puneți la dispoziție, către
următoarele categorii de persoane/ entități, în condițiile prevăzute de lege: instanțe de judecată, experți,
contabili, avocați, asigurători sau către persoane împuternicite pe bază de contract, dacă este cazul, precum
și către alte asemenea persoane, în funcție de specificul fiecărei situații. Nu transferăm aceste date în afara
Uniunii Europene sau către o organizație internațională și nici nu le vom folosi în alte scopuri în afară de cele
pentru realizarea cărora am fost investiți.
Păstrăm datele pentru o perioadă necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale (spre exemplu, aceea
de arhivare) sau exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță.
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
incomplete, vă vom informa de îndată. 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 cu atenție dispozițiile regulamentului despre
care s-a făcut vorbire.
Am primit un exemplar.
Data,
________

Nume și semnătură,
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