SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR SIRA
Reg. Com. J40 / 914 / 1996
Autorizată prin Decizia ASF: D 256/19.01.2004
C.U.I. 8106253
Capital Social: 1.977.500 lei
Nr. Registru ASF: PJR05SAIR/400008

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor
(Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C. SIRA S.A. vă
informează:
SIRA S.A. prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: investitori/potențiali
investitori.
Scopurile prelucrării
SIRA S.A. prelucrează datele cu caracter personal declarate în vederea furnizării serviciilor
financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitările clientului/persoanei vizate (de ex.:
informații adiționale despre produsele SIRA S.A., actualizarea unora din datele de identificare,
derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și serviciilor oferite,
soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice, cât și prin
intermediul mijloacelor de comunicare (de ex.: telefon, e-mail, poștă); identificarea persoanelor
vizate atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex.: telefon, email, poștă), îndeplinirii unor obligații legale privind cunoașterea clientelei.
Temeiul legal al prelucrării
(1) realizarea contractului și a demersurilor premergătoare acestuia
(2) precum și îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile aflate în sarcina SIRA S.A. de
legislația specifică în domeniu, Ordinul ASF nr. 24/2008, legislația privind spălarea banilor și
combaterii actelor de terorism, Legea nr.656/2002. În temeiul acestora entitatea noastră va păstra
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datele dumneavoastră ca dovadă de identitate o perioada de minimum 5 ani, începând cu data când se
încheie relația cu clientul.

Categoriile de destinatari

Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu obiectul nostru de activitatea și
în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, SIRA S.A. comunică date către autorități și organisme
publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari precum:
• Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor, auditori statutari, evaluatori, alte autorități de stat.
• Furnizori de servicii (bănci, consultanți, experți, notariate, case de avocatură, firme de
colectare, executori, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare).
• La solicitarea expresă: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor,
Autoritatea judecătorească, autorități publice centrale și locale, poliție, organizații de
cercetare a pieței.

Categoriile de împuterniciți
Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și
asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor
Regulamentului 679/2016. În plus, imputerniciții se supun prevederilor Regulamentului 679/2016
similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).
Folosirea împuternicitilor este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim
despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigură tehnologia
prin care operatorul să-și poată îndeplini atribuțiile.
Datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.
Categorii de împuterniciți: depozitarul, operatori pentru sistemul de operare, operatori pentru
serviciile IT.
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Acest tip de comunicare este ocazională sau permanentă, în funcție de situație.
Durata prelucrării
Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata
contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale, regulamentele Băncii Naționale a României,
termenele de arhivare prevăzute în Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, Legea 135/2007 privind
arhivarea documentelor în format electronic, Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar
contabile, Legea nr. 656/202 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului și Regulamentul (UE)
2016/679. În plus, pentru garanțiile prin consimțământ durata este atâta timp cât acesta este în
vigoare.
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în
imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre, nu vom putea executa contractul în care veți fi parte.
Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, câmpurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.
Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale
Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, persoanele fizice
beneficiază de dreptul de acces, informare, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor,
restricționarea prelucrării și opoziție.
Dreptul la informare
Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor
personale.
Dreptul de acces
Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul
de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării.
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Dreptul de rectificare
Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă
acestea sunt incomplete.

Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi “uitat”)
Dreptul persoanelor fizice de a le fi șterse datele cu caracter personal. Dreptul la ștergere
este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".
Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, sa reutilizeze și să le fie
transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.
Dreptul la opoziție
Persoanele fizice au dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se
află, prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc. În această situație, SAI SIRA nu va putea
oferi serviciile de administrare pentru care a fost autorizată, aflându-se în imposibilitatea respectării
cerințelor legale specifice activității sale.
Dreptul de restricționare a prelucrării
Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale.
Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri:
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
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În cazul in care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale aveți
dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.
Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o
autoritate de supraveghere.
Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm să ne
informați deîndată.
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate
mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte întrebări
privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați SIRA S.A. la adresa de e-mail
office@sai-sira.ro, și/sau la adresa poștală menționată mai jos în nota de subsol a paginii.
Am luat cunoștință despre INFORMARE și am primit un exemplar al acesteia.*

_____________________________________________

______________

_________

Prenume și numele de familie al persoanei vizate (lizibil)

Semnătură

Data

*În cazul în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează
Informarea.
*În cazul în care comunic (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, mă oblig să transmit
prezenta Informare persoanei respective.

VERSIUNE 25.07.2018
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