NOTIFICARE PRIVIND DATELE PERSONALE
Stimate client,
Incepând cu data de astăzi, 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul Uniunii Europene 2016/679
(GDPR), având ca obiect protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.
Share Invest S.A. prelucrează datele dumneavoastră în conformitate cu legile speciale ce guvernează
domeniul pieţei de capital din România. La semnarea contractului de intermediere, v-a fost pusă la dispoziţie
o notă de informare cu privire la modul în care sunt folosite şi prelucrate datele dumneavoastră personale,
precum şi la drepturile pe care le aveţi.
Share Invest S.A. a luat toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru protejarea şi păstrarea în siguranţă a
datelor dumneavoastră.
Ce date sunt prelucrate?
Prelucrăm datele dumneavoastră de identificare, de contact, financiare precum şi cele legate de accesul
dumneavoastră la sistemele Share Invest SA
În ce scop prelucrăm datele?
Datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopul derulării relaţiilor contractuale, pentru îmbunătăţirea
serviciilor pe care le oferim şi pentru individualizarea acestor servicii.
De asemenea, prelucrăm datele pentru a detecta, investiga, raporta si preveni infracţiunile financiare, pentru a
gestiona riscurile la care ne supunem şi vă supuneţi şi pentru a respecta legile şi reglementările domeniului în
care activăm.
Cui comunicăm datele dumneavoastră?
Share Invest S.A. poate comunica datele dumneavoastră în cazul în care există obligaţia legală, către
instituţii de aplicare a legii, organisme guvernamentale, autorităţi de reglementare, instanţe sau alte autorităţi
publice, instituţiile pieţei de capital şi, dacă este cazul, prestatorilor de servicii de poştă sau curierat. În acest
ultim caz, se vor furniza numai datele strict necesare pentru prestarea serviciului solicitat.
În afară de instituţiile de mai sus, datele dumneavoastră nu vor fi comunicate niciunei alte părţi fără acordul
dumneavoastră expres.
Ce ne angajam sa facem?
Ne angajăm să pastrăm datele confidenţiale şi în siguranţă şi să nu vindem datele dumneavoastră unor terţi.
Cat timp vom pastra informatiile dumneavoastra personale?
Vom pastra datele dumneavoastră personale atât timp cât sunteţi clientul Share Invest S.A., iar după ce
relaţile contractuale au încetat, datele vor fi păstrate, conform normelor legale, pentru o perioadă de cinci ani.
Ce drepturi veti avea odata cu intrarea in vigoare a GDPR?
 Puteti solicita informaţiile dumneavoastră personale pe care le deţinem scriindu-ne la adresa
Share Invest S.A., str. Mihai Viteazu, nr. 4, Craiova, jud. Dolj, fax 0251/466.541. Puteţi solicita
de asemenea informaţii prin mail, la adresa office@shareinvest.ro, sau la sediul societăţii.
 Aveti dreptul de a pune la îndoială orice informaţie pe care o deţinem cu privire la dumneavoastra,
informaţie pe care o consideraţi eronată sau incompletă. În cazul în care faceţi acest lucru, vom lua
toate măsurile pentru a verifica acurateţea informaţiilor şi pentru a le corecta,
 In cazul în care consideraţi că nu mai este nevoie să vă păstram datele personale, aveţi dreptul să vă
opuneţi utilizării acestora de către noi sau ne puteti solicita să ştergem, radiem sau să nu mai
utilizăm informaţiile dumneavoastră. Acest drept este cunoscut sub denumirea de „dreptul de a fi
uitat”. Trebuie să reţineţi că acest drept poate fi exercitat numai dacă nu există dispoziţii legale
contrare solicitării dumneavoastră.
 Vă puteţi retrage oricând acordul. Vă rugăm să ne contactaţi dacă doriţi să procedati astfel. În
cazul în care vă retrageţi acordul, nu vom mai putea presta serviciile prevăzute în contractul de
intermediere şi acesta va fi reziliat. Oricum, după reziliere, există o perioadă de 5 ani în care vom
păstra datele dumneavoastră, conform dispoziţiilor legale.
Share Invest S.A.

