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Cod F-207 Versiune 1.0 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT AL PERSOANEI VIZATE 

 

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________________ sunt de 

acord prin prezentul că Tiriac Leasing IFN SA îmi poate prelucra datele cu caracter personal în 

urmatoarele scopuri: analiza solicitarii de finantare, incheierea contractului de leasing/credit si 

emiterea eventualelor acte aditionale, refinantarea contractului de leasing/credit, marketing, 

campanii de masurare a satisfactiei clientilor , emitere de imputerniciri, consultarea bazelor de date a 

Biroului de Credit si a Centralei Riscurilor de Credit si arhivarea acestor informatii. 

Sunt de acord ca, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Tiriac Leasing IFN SA sa  utilizeze 

serviciile mai multor parteneri contractuali cum ar fi:  banci, societati de arhivare, societati de curierat 

și care își desfășoară activitatea comercială în Romania iar acestora le pot fi furnizate datele mele cu 

caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Tiriac Leasing.  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise 

către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în 

realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Tiriac Leasing, care solicită societatii 

Tiriac Leasing să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste 

autorități publice sau instituții pot fi Banca Nationala a Romaniei, ANAF, (ii) pentru respectarea unei 

cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau 

persoane, precum instanțe de judecată, executori judecatoresti Parchet, organe de politie, ; (iii) terți 

achizitori, în măsura în care activitatea Tiriac Leasing ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar 

datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții. 

Sunt conștient și am fost informat că pot să îmi retrag consimțământul în orice moment utilizând 

"FORMULARUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI PERSOANEI VIZATE", fie prin trimiterea 

acestuia prin e-mail la adresa dpo@tiriacleasing.ro fie prin poștă la adresa poștală Bucuresti, Calea 

Giulesti, nr. 8D, sector 6. 

 

 

Semnătura:       Data: 

 

_______________________________    _____________________ 


