Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a am luat la cunoștință prin prezenta că Avus International S.R.L., colectează și prelucrează datele mele cu
caracter personal în următoarele condiții:
1. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: Avus International S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopul
despăgubirii victimelor accidentelor de vehicule produse pe teritoriul României şi sau pe teritoriul altor state în îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de art. 32 şi următoarele din Legea nr.132/2017.
Avus International S.R.L. acţionează în calitate de mandatar/correspondent/reprezentant al asigurătorilor din străinătate,
Birouri Carte Verde, Organisme de Compensare şi fonduri de garantare omoloage din alte state.
2. Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, au ca temei:
a) o obligație legală;
b) Interesul legitim al Avus International S.R.L. în vederea soluționării pretenţiilor de despăgubire formulate de victime şi
după caz, exercitarea dreptului de regres al Avus International S.R.L. şi/sau al celorlalte persoane în drept pe care Avus
International S.R.L. le reprezintă;
3. Categoriile de date cu caracter personal procesate in functie de complexitatea evenimentului / a dosarului sunt după
caz, următoarele:
Nume si prenume, CNP, Domiciliu, Cont bancar, Foto - copie act identitate, număr de telefon, adresă de email, stare de
sănătate dacă este cazul (daca tin de procesarea prezentei cererei de despagubire), condamnări penale dacă este cazul (daca
tin de procesarea prezentei cereri de despagubire), date privind patrimoniul (date privind bunurile avariate).
4. Datele cu caracter personal ar putea fi comunicate către următoarele entităţi: societăţi specializate în constatarea şi
evaluarea daunelor, organe abilitate să cerceteze accidente de autovehicule, Direcţia regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor, Direcția pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, traducători, unităţi
bancare, instanţe de judecată, experţi tehnici judiciari şi executori judecătoreşti, operatori servicii contabilitate, audit şi IT,
asiguratorii şi reasiguratori din străinătate stabiliţi după caz în sau în afara Spaţiului Economic European şi mandatari ai
acestora, Birouri Carte Verde stabilite în state ce fac parte din cadrul Spaţiului Economic European (inclusiv Romania) sau
după caz din afara acestuia, Organisme de Compensare şi Fonduri de garantare, avocați, procurori, operatori servicii poştale
şi curierat, Fondul de garantare a asiguraţilor şi Autoritatea de supraveghere financiară şi alte autorităţi publice locale care
menţin evidenţa vehiculelor înregistrate.
Stocarea datelor.
Datele personale vor fi păstrate până la realizarea scopului şi atâta timp cât Avus International S.R.L. justifică un interes legitim
sau are obligația legală pentru păstrarea acestora (de ex. formularea acţiunilor în regres împotriva persoanelor responsabile
pentru repararea prejudiciului)
Drepturile persoanelor vizate:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Va permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca Avus
International S.R.L. prelucrează sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care
datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa
acestora, in cazurile in care nu avem o interdicție legala privind divulgarea sursei.
b) Dreptul la rectificare - Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte
sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
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Pe această cale am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în ceea ce priveşte procesarea datelor cu caracter
personal, acestea fiind după cum urmează:

c) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” - Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter
personal care va privesc, in anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea
datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
d) Dreptul de a va retrage consimtamantul - Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor
cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu
caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe
perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar
dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
f) Dreptul la portabilitatea datelor - Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni leati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza
consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat
prin mijloaceautomate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata
exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor
tehnice folosite de Operator.
g) Dreptul la opoziție - Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara
in care va aflati, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in
interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza
respectivelor dispozitii.
h) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastră, inclusiv
crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ. Presupune ca aveți dreptul de a solicita
intervenție umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
i) Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection.ro / Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60
j) Dreptul de a va adresa justiției.
De asemenea, înțeleg că exercitarea anumitor drepturi dintre cele menţionate mi-ar putea afecta interesele personale în
privinţa soluţionării cererii formulate către Avus International S.R.L.

- în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura Avus International S.R.L. din Bucureşti, sector 4, B-dul Unirii nr.2,
Bl.8A, Sc.1, Ap. 19-20.
- electronic, prin accesarea paginii de internet a Avus International S.R.L. http://www.avus-group.com (sectiunea in Lb.
Română) și folosind formularul de contact afisat la categoria “Contact”;
- electronic, prin transmiterea acestora la adresa de email dpo.ro@avus-group.com.
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Exercitarea drepturilor anterior enunţate se poate face:
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