DECLARATIE
privind
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
LA NIVELUL FNGCIMM SA IFN

1.
FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU
INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA IFN (FNGCIMM SA-IFN) - persoana juridica
romana, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sector l, înmatriculat în
Registrul Comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat
în Registrul General al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul Special al IFN sub nr.
RS-PJR-41-110030 - este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în
scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru
instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
FNGCIMM SA-IFN instrumentează programe guvernamentale destinate relansării
economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă,
funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub
supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
In luna aprilie 2018, la nivelul FNGCIMM SA-IFN a fost adoptata Politica privind
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, masura institutionala implementata in scopul
asigurarii respectarii dreptului fundamental al oricarei persoane fizice la protectia propriilor
date cu caracter personal, in conformitate cu art. 8 alin. (1) din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene si art. 16 alin. (1) din Tratatul privind Functionarea Uniunii
Europene.
Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost elaborata in stricta
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului 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/EC (Regulamentul General privind Protectia Datelor). In cele ce urmeaza se va folosi
abrevierea GDPR (General Data Protection Regulation).
Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal stabileste principiile, regulile si
modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevederile acesteia prevaland asupra
oricaror eventuale prevederi contrare stipulate in politicile, normele, procedurile si/sau
instructiunile de lucru interne ale FNGCIMM SA-IFN, aflate in vigoare la data adoptarii
acesteia.
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2.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul FNGCIMM SA IFN in
conformitate cu urmatoarele principii:
Principiul 1 - Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si
transparent fata de persoana vizata – art. 5 (1) lit. a) GDPR.
Principiul 2 - Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri determinate,
explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri
- art. 5 (1) lit. b) GDPR.
Principiul 3 – Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce
este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate - art. 5 (1) lit. c) GDPR.
Principiul 4 - Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte si actualizate - art. 5 (1)
lit. d) GDPR.
Principiul 5 - Datele cu caracter personal sunt pastrate o perioada limitata de timp- art.
5 (1) lit. e) GDPR.
Principiul 6 - Datele cu caracter personal se bucura de securitate adecvata pentru
asigurarea integritatii si confidentialitatii - art. 5 (1) lit. f) GDPR.

3.
Baza legala a prelucarii datelor cu caracter personal la nivelul FNGCIMM
SA-IFN se regaseste in urmatoarele prevederi ale GDPR:

● art. 6 alin. (1), lit. a): „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
● art. 6 alin. (1), lit. b): „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la
care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate
înainte de încheierea unui contract”;
● art. 6 alin. (1), lit. c): „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii
legale care îi revine operatorului”;
● art. 6 alin. (1), lit. f): „prelucrarea este necesară în scopul realizarii intereselor legitime
urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele
sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea
datelor cu caracter personal (...)”.
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4. Principalele categorii/tipuri de date cu caracter personal prelucrate la nivelul
FNGCIMM SA-IFN sunt:
- Nume si prenume;
- Adresa de domiciliu/resedinta;
- Codul Numeric Personal;
- Serie si numar act de identitate;
- Copii ale actului de identitate in care apare fotografia titularului alaturi de nume si prenume;
- Profesia, locul de munca, vechimea la locul de munca;
- Veniturile realizate;
- Proprietati/bunuri detinute;
- Numar de telefon;
- Adresa de e-mail;
- Conturi bancare;
- Participatii/actiuni detinute la entitati comerciale;
- Calitatea detinuta in cadrul unor societati comerciale;
- Numere de inmatriculare auto;
- Date referitoare la conduita financiara (ex: existenta unor mentiuni in Biroul de Credit);
- Creditori/debitori ai persoanei vizate si sumele datorate/de incasat de catre/de la acestia;
- Informatii rezultate in urma verificarii calitatii de persoana expusa politic;
- Date privind condamnari penale sau infractiuni;
- Imagini preluate de camerele de luat vederi din incinta.

5. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
FNGCIMM SA-IFN, prin intermediul compartimentelor interne, prelucrează datele cu
caracter personal, colectate direct de la persoana vizata, de la operatori asociati si/sau de
la persoane imputernicite, prin mijloace automatizate/manuale.
Scopurile prelucrării datelor de catre FNGCIMM SA IFN sunt determinate, explicite si
legitime, dupa cum urmeaza:
a)
Incheierea si executarea unui contract/conventii;
b)
Indeplinirea unei obligatii legale;
c)
Derularea relatiilor de munca;
d)
Paza/securitatea bunurilor;
6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata
de valabilitate a contractelor incheiate cu FNGCIMM SA-IFN, si ulterior, conform
prevederilor legale (ex: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
actelor de terorism, Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul
prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, legislatia fiscala, legislatia muncii etc).
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7. Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal:

● Dreptul de informare (prevazut la art. 13 si art. 14 GDPR - persoana vizata de la care se
obtin direct/indirect date cu caracter personal are dreptul de a primi un set de informatii
referitoare la datele de identificare ale operatorului, scopul si temeiul juridic in care sunt
prelucrate datele, destinatarii datelor si perioada de stocare etc.);

● Dreptul de acces la date (prevazut la art. 15 GDPR – persoana vizata are dreptul de a
primi o confirmare din partea operatorului cu privire la efectuarea sau nu a unor operatiuni
de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, precum si o copie a datelor personale
prelucrate);

● Dreptul de rectificare si stergere a datelor (prevazut la art. 16 si art. 17 GDPR –
persoana vizata are dreptul de a obtine rectificarea sau completarea datelor sale cu caracter
personal, cu ajutorul operatorului, precum si posibilitatea de a solicita stergerea datelor sale
personale din evidentele/bazele de date ale operatorului);

● Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (prevazut la art. 18 GDPR – persoana
vizata are dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal
de catre un operator, in situatia in care sunt indeplinite anumite conditii: datele nu sunt
exacte, prelucrarea este ilegala, operatorul nu mai are nevoie de aceste date etc.);

● Dreptul la portarea datelor (prevazut la art. 20 GDPR - Persoana vizată are dreptul de
a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului întrun format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a
transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost
furnizate initial datele cu caracter personal);

● Dreptul de opozitie (prevazut la art. 21 GDPR – persoana vizata are dreptul de a se
opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal);

● Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii automate de prelucrare (prevazut la art. 22
GDPR – persoana vizata are are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care
privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă);
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● Dreptul de a fi informat cu privire la incidentele de securitate vizand datele
personale (art. 34 GDPR):
FNGCIMM SA IFN va informa in mod prompt producerea incidentelor de securitate vizand
datele personale si care prezinta un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor
vizate.
Comunicarea se va face fara intarzieri nejustificate si va contine, intr-un limbaj clar si simplu,
caracterul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, insotite de numele si datele de
contact ale responsabilului cu protectia datelor, consecintele probabile ale incalcarii,
masurile luate/propuse.
Informarea persoanei vizate nu va fi necesara in situatia in care FNGCIMM SA IFN a
implementat masuri de protectie adecvata, riscul ridicat nu mai este susceptibil sa se
materializeze sau informarea persoanei vizate ar necesita un efort disproportionat (caz in
care va fi inlocuita printr-o informare publica/masura similara).
●Dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului acordat pentru
prelucrarea datelor personale (prevazut la art. 7 (3) GDPR –Persoana vizată are dreptul
să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest
lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca si acordarea acestuia);
● Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere - prevazut la
art. 15 (1) lit. f) GDPR;

In Romania, autoritatea competenta este este Autoritatea Naționala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel.
031.805.92.11, 031.805.92.12, www.dataprotection.ro .
Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate, persoanele vizate se pot adresa cu o
cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la FNGCIMM SA IFN, strada Iulian
Stefan nr.38, sector 1, Bucuresti, Romania, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la
adresa dpo@fngcimm.ro, prin fax la numărul 021-310.18.57.
Pe website-ul FNGCIMM SA-IFN se regasesc formulare tipizate care pot fi descarcate si
completate, pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

5

8. Persoane responsabile cu protectia datelor cu caracter personal
FNGCIMM SA-IFN a desemnat urmatoarele persoane responsabile cu protectia datelor cu
caracter personal: Marius GHERGUS, e-mail: marius.ghergus@fngcimm.ro si Alexandru
PASCU, e-mail: alexandru.pascu@fngcimm.ro.

FNGCIMM SA-IFN, in calitate de operator de date cu caracter personal prelucreaza
datele persoanelor vizate in conditii de legitimitate, implementand permanent masuri tehnice
si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor cu
caracter personalin conformitate cu prevederile GDPR.

DIRECTOR GENERAL
Alexandru PETRESCU

6

