SC GB MOTORS INVEST SRL
CNP client: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

Nume: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Str. I.L. Caragiale, Nr.20
Deva, Jud. Hunedoara

Stimate client,
dorim în continuare să rămânem ca și până acum în contact cu dumneavoastră și să vă ținem la curent cu informații
referitoare la GB MOTORS INVEST SRL – concesionar Peugeot.
In acest scop, avem nevoie de acordul dumneavoastra expres in baza unor noi reglementari in domeniul protectiei
datelor, care vor intra in viguare incepand cu luna mai 2018. Conform Regulamentului European 2016/679 care intra in
viguare la 25 mai 2018, persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal are urmatoarele drepturi: dreptul de acces
la date(art.15), dreptul la rectificare(art.16), dreptul de a fi uitat(art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii(art.18), dreptul la
portabilitatea datelor(art.20), dreptul la opozitie(art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate(art.22), dreptul de
a depune o plangere(art.77), dreptul de a despagubi(art.82).
Subscrisa isi indeplineste obligatiile impuse de regulament prin actualizarea datelor personale, prin
pastrarea/distrugerea acestora in conditii de siguranta , prin colectarea/stocarea unui numar limitat de date personale(doar
cele necesare absolut prelucarii), prin protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor, protejarea de accesul
neautorizat la ele si prin luarea unor masuri de siguranta pentru protejarea lor.
Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate catre urmatorii parteneri:Trust Motors SRL, Eurial Invest
SRL, Groupama Asigurări SA, Allianz Țiriac Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA, Generali Romania
Asigurare si Reasigurare SA, Uniqa Asigurări SA, Asigurarea Româneasca Asirom Vienna Insurance Group SA, City
Insurance SA, Euroins România Asigurare Reasigurare SA, Leaseplan Romania SRL, ALD Automotive SRL, ARVAL
Romania SRL, Motoractive IFN SA, BT Operational Leasing SA, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Raiffeisen
Leasing IFN SA, Impuls Leasing Romania IFN SA, BRD Sogelease IFN SA, IDEA Leasing IFN SA si dezvaluirea persoanei
vizate, reprezentantilor legali ai persoanei vizate, partenerilor contractuali ai operatorului, societati de asigurare si reasigurare
in scop de reclama, marketing si publicitate, statistici, servicii de asigurari si reasigurari, servicii de comunicatii electronice,
vanzare.
Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pe durata desfasurarii activitatii societatilor.
Declarație de consimțământ în domeniul protecției datelor
Subsemnatul , in baza art.6,alin.1, litera a) din Regulamentul European2016/679 imi exprim acordul prin semnarea prezentei
declaratii pentru prelucarea datelor cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, semnatura, datele din
permisul de conducere/certificat de inmatriculare, telefon/fax, adresa, e-mail, loc de munca, date bancare, imagine, date de
geolocalizare/date trafic, CNP, seria si numarul actului de identitate/pasaport, in scop de marketing(informatii despre
produse, servicii, evenimente, studii de piata, asigurarea/imbunatatirea calitatii), inchiriere, vanzare, asigurare, servisare auto.
De asemenea, declar faptul ca prin prezenta declaratie accept ca operatorul sa imi aduca la cunostinta aceste informatii prin
orice mijloc de comunicare, respectiv posta, telefon/sms,e-mail.
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal este : Alina Nicula, tel:0749/120020.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal conținute în comandă și datele autovehiculului din aceeași comandă să fie
utilizate în scopurile de mai jos:
Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piață și asigurarea/îmbunătățirea calității :
Poștă □ ,Telefon/SMS □, E-Mail □,nu doresc să fiu contactat □
Memento pentru programări de service importante:
Poștă □ ,Telefon/SMS □, E-Mail □,nu doresc să fiu contactat □
_______________________________
(Locul, Data / Semnătura)
Informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal
Prezentul consimțământ este acordat de bunăvoie și poate fi oricând revocat în scris la adresa de mai sus a dealerului
dumneavoastră sau prin e-mail la peugeot.deva@gbgroup.ro urmând să intre în vigoare începând cu următoarea procesare.
Prin semnătura dumneavoastră, luați la cunoștință și declarația cu privire la protecția datelor cu caracter
personal, alte informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, o listă a prestatorilor noștri de servicii
și informații importante referitoare la procesarea datelor cu caracter personal care nu necesită acordul dumneavoastră.
Solicitați un exemplar la concesionarul dumneavoastră GB MOTORS sau vizitați pagina noastră web www.gb-motors.ro
Numar comanda/Contract/Ofreta

------------------------------------

Consilier/Vanzator

-----------------------

Semnatura operator

-------------------------

