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Nota de informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Pentru actionarii First Bank S.A. -  

 

 

First Bank S.A. (denumita in continuare ''Banca'' sau „First Bank”), persoana juridica romana cu 

sediul social in Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 

7025592, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/27.02.1995 si la Registrul Institutiilor 

de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, in calitate de operator de date, prelucreaza datele 

dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul General privind protectia datelor - RGPD), ale Legii nr.190/2018 privind masuri de 

punere in aplicare a Regulamentului General privind protectia datelor, si ale oricaror alte 

reglementari legale aplicabile privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, cu buna 

credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare. 

 

Datele cu caracter personal va apartin dumneavoastra, in calitate de persoana care interactioneaza 

cu Banca in calitate de actionar al First Bank S.A., denumita in continuare "persoana vizata". 

 

1. Datele cu caracter personal prelucrate de First Bank  

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot varia in functie de modalitatea/canalul prin care 

interactionati cu Banca si/sau operatiunile realizate prin intermediul First Bank, dupa caz, astfel:  

▪ date de identificare - nume si prenume, date aferente actului de  identitate/pasaportului,  codul 

numeric personal  sau un alt element unic de identificare similar, copia actului de identitate; 

▪ date de contact - numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/resedinta; 

▪ semnatura; 

▪ numarul actiunilor detinute in cadrul bancii, precum si celelalte informatii incluse in Registrul 

actiunilor; 

▪  datele privind participarea și modul de exercitare al votului în cadrul adunărilor generale (cum ar 

fi, data participării, locul participării, modul de exercitare a votului, dezbaterile realizate in cadrul 

ședințelor actionarilor) 

▪ detalii personale financiare (cont bancar, venituri din dividende); 

▪ informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile 

video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile First Bank), pentru cazul in care veti 

vizita aceste spatii.  

 

2. Temeiurile legale si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal : in vederea 

indeplinirii obligatiilor legale ale First Bank (art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD 

In considerarea acestui temei legal, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de 

catre Banca in urmatoarele scopuri:  

▪ indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 31/1990 privind societatile, cu privire la tinerea 

Registrului actionarilor; 

▪ indeplinirea formalitatilor legale aferente desfasurarii Adunarii actionarilor si adoptarii deciziilor 

(identificarea actionarilor, intocmirea listei de prezenta, intocmirea procesului verbal de sedinta si a 

hotararilor);  

▪ comunicarea cu actionarii, conform legii; 

▪ indeplinirea formalitatilor legale de implementare a deciziilor aduptate de Adunarea Generala a 

Actionarilor, cum ar fi, dar fara a se limita la: inregistrarea hotararii Adunarii Generale la Registrul 

Comertului, publicarea in Monitorul Oficial, comunicarea catre Banca Nationala a Romaniei. 



 

 

▪ asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video (inclusiv ATM), carduri de acces si registru de 

vizitatori (receptie), conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 

protectia persoanelor; 

▪ stocarea si arhivarea informatiilor; 

 

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal  

Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Banca cat timp este 

necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea prevederilor 

legale aplicabile in materie.   

Inregistrarile video vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 30 de zile, exceptand situatia in care 

exista motive temeinice pentru pastrarea acestora o perioada mai indelungata. 

Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea 

datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru 

scopuri statistice.  

 

4. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale 

Bancii  

Daca este cazul, transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:  

- persoana vizata sau reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate; 

- imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal tinuti de obligatia 

de confidentialitate cu privire la datele transmise: avocati, consultanti, contabili, evaluatori, cenzori 

si auditori interni sau externi, furnizori de servicii: servicii IT, arhivare in format fizic si/sau 

electronic; curierat; birouri notariale;  

- catre ceilalti actionari ai bancii, in cadrul consultarii registrelor societatii, sau documentelor 

incheiate in cadurl Adunarilor Generale, decizii, etc. 

- autoritati de stat, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi: Registrul 

Comertului, Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a 

Spalarii Banilor, etc.  

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au 

fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.  

 

5. Transferul International:  

In vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, este posibil ca First Bank sa transfere anumite 

categorii de date cu caracter personal in afara României, in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara 

UE/SEE, inclusiv către Statele Unite ale Americii, in mod special in cazul in care sunteți cetatean al 

SUA.  

Pentru transferurile in afara UE/SEE, First Bank isi va întemeia transferul datelor cu caracter personal 

pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții 

recunoscute de lege.  

Pentru transferul internațional de date in Statele Unite ale Americii, menționam ca exista Decizia 

Comisiei Europene din 12 iulie 2016, emisa in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European 

si a Consiliului, privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-

SUA.  Orice transfer de date către Statele Unite ale Americii va fi efectuat cu respectarea principiului 

minimizării datelor.  

 

6. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal  

atele dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare un vederea indeplinirii scopurilor mai sus 

mentionate. Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare poate cauza intarzieri in 



 

 

disponibilitatea anumitor produse si servicii sau ne poate face imposibila furnizarea serviciilor si/sau 

a produsului solicitat 

In situatia in care va opuneti prelucrarii de date in scopuri care au la baza temeiul interesului legitim, 

va informam ca acesta optiune va fi analizata si, in functie de situatia particulara a persoanei vizate, 

veti primi un raspuns conform Regulamentului General privind protectia datelor.  

 

7. Drepturile persoanei vizate  

 

In calitate de persoana vizata, aveti drepturile prevazute de art.15-22 din Regulamentul General 

privind protectia datelor, si anume:  

a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale 

operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, 

categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 

existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru 

persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; 

b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele 

cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta; 

c.  Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si 

completarea datelor incomplete; 

d. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt 

indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc; 

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite 

conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc; 

f.  Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate 

structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date 

sa fie transmise de catre Banca catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile 

legale; 

g. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 

legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei 

prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale; 

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare: dreptul de a cere 

si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari 

efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea 

ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; 

i. Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in masura in care operatiunea de prelucrare a 

datelor se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, in conformitate cu articolul 7 alineat 3 din 

Regulamentul General privind protectia datelor; 

j. Dreptul de a va adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, 

respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila 

in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa 

catre Banca la adresa Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti sau pe email 

office@firstbank.ro. 

 

De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al Bancii, 

respectiv adresa postala Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, adresa de email 

dpo@firstbank.ro. 

mailto:office@firstbank.ro


 

 

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra  privind 

protectia datelor cu caracter personal, Banca va raspunde acestei solicitari, fara intarziere, in termen 

de cel mult o luna de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor. 

Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra in 

conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru 

asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art.25 si art.32 din Regulamentul General 

privind protectia datelor.  

 

8. Actualizarea Notei de informare 

Prezenta Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata 

periodic; forma actualizata a Notei de informare este disponibila oricand la www.firstbank.ro si in 

orice unitate teritoriala a Bancii. 

___________________________________________________ 


