
ANEXA - ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(marketing, comunicări comerciale, studii, analize și sondaje)

Nume și prenume: __________________________
Adresa: ___________________________________ 
Telefon: ___________________________________
E-mail: ____________________________________

înțeleg că BRDF prelucrează datele mele cu caracter personal, conform Notei de Informare incluse în prezenta 
și cu respectarea opțiunilor mele exprimate în cele ce urmează:

Doresc să primesc comunicări comerciale:

 DA   NU

utilizând 
 SMS*,  Telefon*,  E-mail* (operator uman și/sau sistem automat),  Poștă*
 
 din partea BRDF  
 din partea terților parteneri ai BRDF   

* Dacă nu ne furnizați datele de contact în formularul de mai sus, vom considera că aveți în vedere să uti-
lizăm detaliile dvs. de contact relevante din baza noastră de date.

Pe scurt1 …
Comunicările noastre comerciale constau în oferte cu privire la produsele și/ sau serviciile BRDF și/sau ale 
terților parteneri ai BRDF (inclusiv societăți din grupul BRD) , invitații de a participa la concursuri, loterii 
publicitare, studii și analize de piață, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare.
De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a vă transmite comunicări privind ofertele de produse / serviciiile 
terților parteneri.
Dacă nu optați pentru primirea unor astfel de comunicări comerciale sau dacă ulterior vă retrageți con-
simțământul, nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre și/sau ale partenerilor noștri sau, după caz, 
nu veți mai putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele noastre. 

Doresc să primesc cele mai relevante oferte de produse / servicii pentru mine pe baza analizei informațiilor 
despre mine din:
  baza de date internă a BRDF, precum și din alte surse publice 

Pe scurt2 …
Analizăm și combinăm informațiile din surse interne (informații din dosare de credit / alte documente similare 
pe care le deținem despre dvs. ca urmare a interacțiunii cu noi) și / sau din surse publice pentru a vă putea oferi 
produse și servicii cât mai adaptate   nevoilor și particularităților dvs.
Dacă nu optați pentru prelucrare conform celor de mai sus sau dacă ulterior vă retrageți consimțământul, 
este posibil să nu vă putem transmite anumite oferte pentru produsele și serviciile noastre sau, dimpo-
trivă, să vă transmitem oferte pe care, din diverse motive, nu le-ați putea accesa.

Data:_________________     Semnătura: ________________________

 1Pentru detalii, a se vedea Nota de Informare.
 2Pentru detalii, a se vedea Nota de Informare.
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