
         

 

INFORMARE/ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 
 În 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. CO INVEST BROKER DE 

ASIGURARE S.R.L., vă informează după cum urmează: 

Pentru a face demersuri în vederea obţinerii de oferte de asigurare, prin Co Invest Broker de Asigurare, 

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Săpătorilor, nr. 8, jud. Cluj, denumită în continuare “Co Invest” cât şi pentru 

încheierea contractelor de asigurare, executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele 

dumneavoastră personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte 

documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea dvs. vor fi colectate şi prelucrate de către 

Co Invest. În consecinţă, fără a avea la dispoziţie datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, Co Invest 

nu va putea să oferteze şi să încheie poliţa de asigurare  pe care o solicitaţi sau să întocmească dosare de daună. 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Co Invest pentru următoarele scopuri: 

- Prestarea serviciilor de asigurare (cotaţii, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare poliţe, 

memento plăţi scadenţe, reînnoiri poliţe, instrumentarea şi soluţionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres 

şi/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii şi identificării potenţialelor fraude); 

- Îndeplinirea unor obligaţii legale şi cerinţe ASF sau ale altor autorităţi. 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în baza contractului de asigurare în care sunteţi 

parte, pe care solicitaţi să îl încheiaţi sau în baza căruia solicitaţi o despăgubire si in baza unor obligatii legale. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către: autoritaţi de stat (inclusiv instanţe, 

autorităţi fiscale), furnizori de servicii (inclusiv companii de asigurare, reasigurători, furnizori de servicii de 

calculaţie a primelor, clinici, consultanţi, experţi, dezvoltatori de servicii IT, societăţi de arhivare), intermediari 

şi alţi destinatari împuterniciţi expres de către Co Invest, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile 

privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru ofertare, încheierea contractului de 

asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Co 

Invest, conform legislaţiei şi reglementarilor interne de arhivare.  

Începând cu 25 mai 2018 aveţi următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția 

datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de 

ştergere, dreptul de restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obţine confirmarea, dreptul de a modifica 

sau retrage consimţământul, dreptul la opoziţie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare, ştergere sau 

restricţionare a prelucrării, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securităţii datelor, dreptul să depuneți o 

plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm ca, în 

cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare încheiat prin Co Invest, ne 

transmiteţi (şi) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunicaţi prezenta Informare persoanei 

respective şi să luaţi Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal 

comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor. 

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau 

la retragerea consimțământului, precum şi pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate 

prin prezenta, puteți să contactați Co Invest la adresa de e-mail: office@co-invest.ro, în atenţia Responsabilului 

cu Protecţia Datelor.  

Am luat cunostinţa despre INFORMARE , am primit un exemplar al aceasteia si imi exprim ACORDUL pentru 

prelucraea datelor cu caracter personal * 

 

   

Numele si prenumele persoanei vizate (lizibil )                    Semnătura                             Data  
 

*În cazul în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semnează Informarea. 

*În cazul în care comunic (şi) datele cu caracter personal ale altei persoane, mă oblig să transmit prezenta 

Informare persoanei respective. 
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