
Acord de confidențialitate 

  Subsemnatul, prin trimiterea prezentei cereri de credit În conformitate cu Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară 

“PRIMINVESTNORD” SRL, IDNO: 1007607005994, cu sediul înregistrat în mun. Soroca, str. Ștefan cel 

Mare, 24A, e-mail: office@pin.md, tel. (0230) 25-869 (denumită în continuare - Împrumutător), 

intenționează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna 

"Prelucreze") datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii și condițiile 

descrise mai jos. Prin prezenta, în calitate de potențial client, î-mi exprim consimțământul în vederea 

Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:  

1. Prelucrare 

Împrumutătorul intenționează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și 

prenumele, număr de identificare, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală 

(fotografia), înregistrările de voce, rechizitele bancare, număr de telefon, parola Profilului împrumutatului 

oferită de pe Portal, date financiare cu privire la conturile de împrumut (uri) ținute la Companie, informație 

cu privire la solvabilitatea împrumutatului.  

2. Scopul 

Împrumutătorul va Prelucra datele personale în scopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru pregătirea 

ofertei de produse și servicii financiare, determinarea bonității si solvabilității, pentru încheierea contractului 

de împrumut, de a răspunde la toate întrebările adresate, de a trimite pe poșta electronică/numărul de telefon 

ofertele discutate, coduri de acces, etc.  

3. Destinatari 

Datele personale pot fi accesate de angajații Împrumutătorului, în conformitate cu atribuțiile specifice 

funcției lor și cu regulamentul intern al societății.  

4. Durata 

Împrumutătorul intenționează să Proceseze datele personale pe o durată de 3 ani sau pe tot termenul de 

acțiune a contractului de credit.  

5. Drepturi 

a. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteți informat că aveți următoarele drepturi 

în legătura cu Prelucrarea de către Împrumutător a datelor cu caracter personal:  

 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum și cu privire la datele care 

fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date; 

 Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal; 

 Dreptul de intervenientei (rectificare, blocare, ștergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal; 

 Dreptul de obiecție cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu 

caracter personal prin mijloace automate; 

 Dreptul de a consulta registrul de evidentă a operatorilor de date cu caracter personal; 

 Dreptul de a înainta plângere Centrului National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal precum 

și de a se adresa instanței, pentru atacarea deciziilor operatorului O.C.N. “PRIMINVESTNORD” SRL, 

în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.  

b. În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să trimiteți o scrisoare pe adresa 

mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 24A. 

 In cazul în care refuzați să vă dați consimțământul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă 

informăm că O.C.N. “PRIMINVESTNORD” SRL nu va putea realiza scopul indicat mai sus 


