
Consimțământul clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în scopul

prospectării comerciale și/sau marketing direct[1]și crearea de profiluri[2])

Consimt către ,,Banca de Finanțe și Comerț” S.A., IDNO 1002600005347, mun. Chișinău, str. Pușkin, 26:

I. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum: nume, prenume, IDNP, număr de telefon fix/mobil,
adresa de email, adresa de corespondență, fiind destinate a fi transmise către subiecții datelor/reprezentanților legali
ai acestora, partenerilor contractuali ai operatorului, în scopul prospectării comerciale/marketing direct (informarea
cu privire la serviciile și produsele noi ale Băncii inclusiv cu privire la tombole, promoții etc.) și informarea prin
intermediul oricăror căi de comunicare precum: la numărul de telefon, adresa de domiciliu, poșta electronică, social
media sau alte servicii ale societății informaționale.

II. Categoriile de date indicate la Capitolul I inclusiv: data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu/reședință,
studii, locul de muncă și funcția deținută, starea civilă și numărul de persoane aflate la întreținere, datoriile la bugetul
public național, datele bancare (rulajul), datele privind bunurile deținute -stocate în resursele informaționale de stat
și/sau ale Băncii, pot fi folosite de către Bancă pentru a analiza și stabili situația economică (bonitatea și capacitatea
mea de plată) și preferințele în legătură cu serviciile financiar-bancare ale Băncii (cum ar fi creditele pre aprobate sau
alte servicii) în scopul prospectării comerciale/marketing direct, studiilor de marketing și crearea profilurilor, cu
utilizarea procesului decizional automatizat (scoring, rating etc.), și informarea prin intermediul oricăror căi de
comunicare precum: la numărul de telefon, adresa de domiciliu, poșta electronică, social media sau alte servicii ale
societății informaționale.

Banca informează că Dumneavoastră puteți retrage oricând consimțământul, însă retragerea nu poate avea efect
retroactiv. Suplimentar Dumneavoastră aveți dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, care
pot fi realizate prin adresarea unei cereri la adresa: mun.Chișinău, str.Pușkin, 26 sau la adresa de email
callcentru@fincombank.com. Detalii cu privire la modul de prelucrare și măsurile de protecție asigurate de către Bancă
pot fi examinate la panourile informative ale Băncii sau la adresa www.fincombank.com. În toate cazurile, prelucrarea
datelor cu caracter personal este obligatorie, cu riscul de decădere de a beneficia de serviciile indicate în prezentul
formular.

[1] Prelucrăm datele cu caracter personal ce vă vizează exclusiv în scopul prospectării comerciale și/sau marketing direct, precum și în
scopul de a îmbunătăți experiența de utilizator și de a facilita serviciile online ale Băncii.

[2] creare de profiluri – formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal
pentru a evalua anumite aspecte referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a stabili aspecte privind performanța la locul
de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana respectivă și
deplasările acesteia. Crearea de profiluri va contribui la evaluarea necesităților clientului privind serviciile bancare adaptate la nevoile
personale.

http://www.fincombank.com/

