
 

 

 
 
 
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
 
In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, 
“GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C VIVA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL (“Viva 
Broker”), va informeaza despre modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea 
sunt folosite:  
 
Categorii de date personale pe care le vom prelucra pentru indeplinirea scopului propriu sunt (inclusiv, dar fara a se 
limita la): datele personale de indentificare (nume, prenume, adresa, varsta, telefon, e-mail); detalii personale 
financiare; date privind bunurile detinute (auto).  
 
Datele dvs. cu caracter personal le vom colecta in vederea indeplinirii scopului propriu de sondaj de opinie, profilare. 
 
Nu vom utiliza datele Dvs. cu caracter personal pentru luarea automata a deciziilor.  
 
Colectarea si prelucrarea datelor Dvs. pentru scopul mentionat mai sus, are ca temei: consitamantul dumneavoastra 
pentru prelucrarea unor date sensibile, unor obligatii legale; regulament concurs RCA & CASCO voucher auto. 
 
Datele Dvs. cu caracter personal nu le vom transmite catre alti destinatari.  
 
In principiu, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara tarii si a Spatiului Economic 
European (EEA). Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara EEA fara a ne asigura ca 
exista suficiente garantii penntru securitatea si protectia acestora.  
 
Vom prelucra si stoca datele Dvs. cu caracter personal pe perioada sondajului si ulterior atat timp cat este necesar 
pentru indeplinirea scopului legitim pentru care au fost obtinute, atat timp cat avem un interes legitim pentru a le 
detine. Suntem de asemenea obligati prin lege sa pastram datele cu caracter personal pentru o anumita perioada de 
timp pentru prevenirea si identificarea fraudei, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor sau pentru audit 
financiar.  
 
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza GDPR, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele 
drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare, 
dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului, 
dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul 
de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  
 
Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea 
consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, 
puteti sa contactati Viva la adresa de e-mail: protectiadatelor@vivasig.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia 
Datelor si/sau la adresa postala Str. Putul lui Zamfir, Nr.3, Bl. 20A, Sc. A, Et. 1, Ap. 3, Sector 1, Bucuresti, cod postal 
011681.  
 
Daca ne veti transmite pe email date cu caracter personal, va rugam ca toate informatiile/ documentele care intra 
sub incidenta Regulamentului GDPR sa fie securizate prin arhivare, parolare si transmitere sub forma de atasamente 
parolate la mesajele tip e-mail.  
 
 


