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CONDITII SPECIALE – PERSOANE FIZICE
orice alte sume datorate potrivit Contractului/
Contractului Individual.
Pentru evitarea oricarui dubiu, sunt considerate „rate
scadente” toate Ratele Lunare emise pana la
expirarea termenului de preaviz, independent de
momentul la care are loc restituirea Obiectului in
Leasing (de exemplu, in situatia in care restituirea are
loc anterior expirarii termenului de preaviz).

1. Incetarea Contractului. Cauze de incetare inainte
de expirarea Perioadei de Leasing
1.1 Contractul/ Contractul Individual nu poate inceta
inainte de implinirea unui termen de 12
(douasprezece) luni de la Data Livrarii Obiectului in
Leasing, cu exceptia cazurilor in care legea/ Contractul
/ Contractul individual prevede altfel.

REZILIEREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DENUNTAREA CONTRACTULUI DE CATRE LOCATOR
CA URMAREA A LIPSEI OBIECTULUI CONTRACTUAL
1.4 Locatorul poate denunta unilateral Contractul/
1.2 Contractul/ Contractul Individual inceteaza de drept
Contractul Individual, inainte de implinirea termenului,
printr-o simpla notificare in acest sens emisa de
pentru motive temeinice ce tin de persoana
Locator si comunicata Utilizatorului, fara punere in
Utilizatorului.
Printre
motivele
temeinice
se
intarziere, fara a fi necesara indeplinirea niciunei alte
mentioneaza, nelimitativ, activitati de spalare a banilor
formalitati si fara interventia instantei judecatoresti
si/sau terorism asociate Utilizatorului. In acest caz,
(pact comisoriu in conformitate cu art. 1553 Cod civil),
Utilizatorul are la dispozitie 15 zile pentru rambursarea
in cazul intervenirii urmatoarelor situatii:
integrala a datoriilor scadente. Denuntarea unilaterala
a) Obiectul in Leasing devine o pierdere totala tehnica
stinge de indata dreptul Utilizatorului de a folosi in
sau economica; pentru a fi considerat o pierdere
orice mod Obiectul in Leasing.
economica totala, valoarea reparatiei sale trebuie sa
fie mai mare decat diferenta dintre valoarea asigurata REZILIEREA UNILATERALA A CONTRACTULUI
si valoarea epavei;
b)
Obiectul in Leasing nu mai exista (furt, calamitate 1.5 Locatorul poate rezilia Contractul/ Contractul
Individual, in baza unei simple notificari scrise
naturala etc.). In aceste cazuri, Utilizatorul va anunta
transmisa Utilizatorului, in cazul in care Utilizatorul nu
in scris, in termen de 48 de ore Locatorul si
intelege sa remedieze integral si conform obligatia
Asiguratorul despre distrugerea sau disparitia
neexecutata sau executata necorespunzator, in
Obiectului in Leasing si va prezenta acestora o copie a
termenul pe care Locatorul i-l acorda in acest sens
raportului de pierdere sau de furt (care va fi completat
prin notificare.
imediat la sectia de politie competenta).
c) in cazul in care Obiectul in Leasing nu se poate 1.6 Locatorul poate rezilia Contractul/ Contractul
indeplini, indiferent de motive, cum ar fi nelivrare,
Individual, nelimitativ, in cazul in care:
livrare incompleta, deficiente de functionare, a) Utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a unei parti
imposibilitatea sau intarzierea efectuarii formalitatilor
sau a intregii sume a oricarei Rate Lunare precum si a
de import, de inmatriculare etc. In cazul imposibilitatii
oricarei obligatii de plata datorata conform
obiective de inmatriculare a Obiectului in Leasing fie
Contractului/ Contractului Individual, timp de trei luni
ca urmare a nerespectarii obligatiei Vanzatorului de a
consecutive calculate de la scadenta prevazuta in
remite toate documentele necesare inmatricularii, fie
Contract;
ca urmare a unor cauze externe independente de b) Utilizatorul (i) foloseste Obiectul in Leasing fara a
culpa Locatorului/ Vanzatorului, Utilizatorul nu va avea
respecta instructiunile cuprinse in Manualul de
dreptul de a pretinde daune-interese, avand obligatia
Utilizare;
de a restitui Obiectul in Leasing catre Locator, in c) Declaratiile si garantiile oferite sunt inexacte,
termen de 5 zile lucratoare de la data incetarii
incomplete, neadevarate sau, ulterior incheierii
Contractului Individual.
Contractului/ Contractului Individual, acestea sunt
DENUNTAREA
UTILIZATOR

CONTRACTULUI

DE

CATRE d)

1.3 Utilizatorul poate denunta prezentul Contract sau orice
Contract Individual, nu mai devreme de implinirea
termenului de 12 luni de la Data livrarii, sub rezerva
indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:
a) transmiterea unei notificari scrise catre Locator, cu un
preaviz de 3 (trei) luni;
b) plata unei penalitati reprezentand o valoare egala cu
50% din suma totala a Ratelor de Leasing ramase
pana la sfarsitul Perioadei de Leasing aferenta
Obiectului in Leasing pentru care s-a notificat
denuntarea;
c) plata Ratelor Lunare scadente si neachitate,
cheltuielilor pentru repunerea in functiune a Obiectului
in Leasing, costurile aferente asigurarii CASCO si
asigurarii de raspundere civila auto (RCA), costul
aferent kilometrilor parcursi suplimentar, precum si
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

invalidate ori devin neadevarate;
Utilizatorul nu respecta oricare dintre prevederile
prezentului Contract, cu aplicarea art. 1.7 de mai jos;
Utilizatorul foloseste Obiectul in Leasing la savarsirea
oricaror fapte de natura penala;
Utilizatorul
transfera/cedeaza
drepturile
si/sau
obligatiile constituite in baza prezentului Contract fara
acordul prealabil scris al Locatorului;
Utilizatorul foloseste Obiectul in Leasing in afara
granitelor Romaniei fara acordul prealabil al
Locatorului, in conditiile art. 5.11 si 5.12 din Conditiile
Generale;
Utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, potrivit
legii;
Utilizatorul modifica valoarea indicata de contorul de
kilometri;
Refuzul de a efectua inspectia in conformitate cu
prevederile art. 5.7 din Conditiile Generale.
In situatia in care, dupa trecerea unui termen de 30 de
zile de la Data Livrarii, Utilizatorul nu plateste sumele
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datorate si scadente conform Ofertei pana la Data c)
Livrarii si/sau nu preia Obiectul in Leasing, fara
indeplinirea unor formalitati prealabile, fara punere in
intarziere sau interventia instantei judecatoresti. In d)
acest caz, Utilizatorul va datora Locatorului daune
interese reprezentand cel putin 10% din valoarea
Obiectului in Leasing comandat, conform Ofertei, in e)
vederea acoperirii eventualelor cheltuieli si daune
suportate de Locator.
1.7 In situatia rezilierii Contractului/ Contractului Individual
conform art. 1.6 de mai sus, Utilizatorul are obligatia
de a restitui de indata Obiectul in Leasing si de a
achita urmatoarele sume:
f)
a) toate Ratele Lunare scadente si neachitate la
momentul rezilierii;
b) cheltuielile de repunere in functiune, costurile aferente
asigurarii CASCO si asigurarii de raspundere civila
g)
auto (RCA) costul kilometrilor parcursi suplimentar,
precum si orice alte sume datorate potrivit
Contractului/ Contractului Individual;
c) penalitate (daune interese) reprezentand 50% din
valoarea Ratelor de Leasing ramase pana la expirarea
Perioadei de Leasing pentru fiecare Obiect in Leasing
in parte.
1.8 Partile inteleg si sunt de acord ca dispozitiile
referitoare la solutionarea diferendelor, obligatia de
pastrare a confidentialitatii, obligatia de plata a
sumelor reprezentand costuri in legatura cu folosinta
Obiectului in Leasing, inclusiv, dar fara a se limita la
amenzi, penalitati sau alte sanctiuni nascute pe durata
derularii Contractului, precum si orice alte dispozitii
care sunt destinate sa produca efecte inclusiv in caz
de incetare a Contractului îşi menţin valabilitatea chiar
si dupa incetarea Contractului, indiferent de motivul
incetarii acestuia.

h)

i)
j)

k)
l)

2. Declaratii si garantii din partea Utilizatorului

nu a intervenit niciun eveniment care ar putea afecta in
mod esential si negativ activitatea sa ori indeplinirea
obligatiilor ce rezulta din prezentul Contract;
prezentul Contract nu este inclus in niciun acord sau
document la care acesta este parte sau in urma carora
s-au nascut obligatii in sarcina sa;
autorizeaza Locatorul, pe intreaga durata a
Contractului, in mod expres si irevocabil, sa transmita
Asiguratorului/ oricarei autoritati abilitate precum si
catre diverse parti utilizate de catre Locator pentru
externalizarea anumitor servicii de leasing operational
toate informatiile necesare derularii Contractului si a
contractului de asigurare;
autorizeaza Locatorul ca, pe intreaga durata a
Contractului, in mod expres si irevocabil, sa efectueze
in numele si pe seama sa operatiunile de plati
mentionate in Contract;
declara ca a fost informat in mod corect si complet de
catre Locator, inainte de semnarea Contractului,
despre contractele de leasing operational oferite de
catre Locator, despre documentatia de leasing
operational necesara inchieierii Contractului si
considera ca acest Contract este adecvat situatiei sale
financiare, cunoscand avantajele si dezavantajele
asociate cu produsul propus;
a citit cu atentie si s-a familiarizat cu toate clauzele
prezentului Contract, inclusiv clauza de impreviziune,
intelegand si acceptand prevederile si efectele
decurgand din executarea acestor clauze;
declara ca a primit un exemplar al prezentului
Contract;
toate informatiile, confirmarile si rapoartele furnizate
Locatorului in legatura cu prezentul Contract sunt
corecte si adevarate;
va pune la dispozitia Locatorului, oricand, informatiile
solicitate in legatura cu prezentul Contract;
nu are alte angajamente de plata si nu este implicat in
alte litigii cu tertii, cu exceptia celor mentionate in
cererea sa de leasing operational completata in
vederea aprobarii prezentului Contract, cerere ce
constituie parte integranta din Contract;

2.1. Utilizatorul declara si garanteaza faptul ca:
a) hotararea cu privire la incheierea prezentului Contract,
2.3. Utilizatorul declara si garanteaza faptul ca va informa
prin acesta intelegandu-se si toate Contractele
in scris Locatorul despre urmatoarele situatii, in maxim
Individuale ulterioare, a fost luata ca urmare a
10 (zece) zile lucratoare de la producerea lor, si
acordului de vointa rezultat in urma negocierilor cu
anume:
Locatorul, acord exprimat in termenii continuti de
a) modificarea datelor sale de identificare, a numarului de
Oferta si in clauzele continute de prezentul Contract;
telefon si a adresei de e-mail;
b) prin semnarea Contractului/ Contractului Individual nu
b) modificarea depreciativa a situatiei sale financiare care
incalca nicio prevedere legala sau contractuala.
ar avea consecinte negative asupra capacitatii de
plata asumate prin prezentul Contract.
2.2. La
momentul
semnarii
prezentului
Contract/
Contractului Individual, Utilizatorul declara pe propria
2.4. Utilizatorul declara ca este de acord ca, in cazul in
raspundere, avand cunostinta de consecintele
care nu isi onoreaza obligatiile de plata catre Locator
prevazute de lege pentru declaratii false sau inexacte,
conform Contractului, Locatorul poate executa
ca:
garantiile aferente Contractului. Drepturile Locatorului
a) nu exista niciun litigiu, arbitraj sau procedura
conferite de legea romana se nasc la semnarea
administrativa in curs, in cadrul carora s-ar putea
Contractului si vor putea fi puse in executare de catre
pronunta o hotarare avand consecinte negative asupra
Locator in legatura cu oricare parte a creantelor sau
activitatii, bunurilor ori situatiei sale financiare,
titlurilor afectate garantiilor, inclusiv prin luarea in
exceptandu-le pe cele declarate in scris in cererea sa
posesie a sumelor existente in conturile Utilizatorului,
de leasing operational completata in vederea aprobarii
la aparitia unui caz de neexecutare.
prezentului Contract, cerere ce constituie parte
2.5. Utilizatorul declara in mod expres ca este de acord ca
integranta din Contract;
Locatorul sa valorifice garantiile constituite, fara vreo
b) toate actele cerute sau recomandate in legatura cu
alta instiintare sau formalitate, cu exceptia celor
incheierea, derularea, valabilitatea si executarea
mentionate in prezentul Contract si in conditiile legii.
acestui Contract au fost obtinute/efectuate sau
urmeaza sa fie obtinute/efectuate in termenele legale;
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate
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2.6. Locatorul are dreptul sa execute oricare dintre
ipotecile mobiliare constituite utilizand orice procedura
in conditiile legii, Locatorul urmand a alege
3.2.
modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea
creantei sale, urmarindu-se acoperirea integrala a
datoriilor catre Locator. In caz de executare silita a
garantiilor, toate cheltuielile, spezele, precum si toate
sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora
sunt si raman in sarcina Utilizatorului.
2.7. Atat Locatorul cat si mandatarii, delegatii si consultantii
acestuia nu vor fi raspunzatori pentru nicio pretentie,
cerere, obligatie, pierdere, prejudiciu, costuri sau
cheltuieli suportate sau aparute in legatura cu
exercitarea, potentiala exercitare sau omisiunea de a
exercita oricare dintre drepturile si puterile dobandite
conform Contractului, altfel decat in cazul culpei grave
sau dolului.
2.8. Ipotecile constituite isi produc efectele de
care obligatia garantata ia nastere si isi
valabilitatea la data platii integrale a tuturor
fata de Locator, obligatii decurgand din
Contract.

la data la
inceteaza
obligatiilor
prezentul

2.9. Utilizatorul se obliga sa se abtina de la orice acte care
ar putea face dificila sau imposibila executarea
ipotecilor de catre Locator astfel cum acestea vor fi
determinate in mod rezonabil de catre Locator si sa nu
intreprinda nicio actiune de natura a prejudicia
drepturile Locatorului rezultand din prezentul Contract.
2.10. Partile inteleg si sunt de acord ca toate declaratiile si
angajamentele asumate de Utilizator in conformitate
cu documentatia de finantare si prevederile
prezentelor Conditii Speciale reprezinta o conditie
esentiala pentru incheierea Contractului/ Contractului
Individual. Declaratiile mai sus mentionate vor ramane
valabile oricand pe toata durata contractuala si, in
special, vor fi considerate a fi mentinute de Utilizator
pana la momentul executarii de catre acesta a oricaror
obligatii fata de Locator in temeiul Contractului/
Contractului Individual. Orice modificare intervenita cu
privire la declaratiile si angajamentele asumate de
Utilizator confera Locatorului dreptul de a inceta
unilateral Contractul/ Contractul Individual.
3. Informarea Utilizatorului
datelor personale
3.1.

privind

prelucrarea

Utilizatorul ia la cunostinta faptul ca toate datele cu
caracter personal care sunt transmise de acesta
impreuna cu Formularul de solicitare finantare si/sau
care sunt puse ulterior la dispozitia Porsche Mobility
S.R.L. (Locator) in cadrul unei relatii de afaceri
existente (”Date Personale”), vor fi prelucrate de catre
Locator, in calitate de operator de date cu caracter
personal,
in
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, 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/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in
aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte
decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter
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Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu
caracter personal.
Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii
Datele Personale ale Utilizatorului sunt prelucrate de
catre Locator in urmatoarele scopuri si avand la baza
urmatoarele temeiuri juridice:
- in scopul finantarii/refinantarii de autovehicule
in cadrul contractului de finantare (refinantare) in
leasing conform solicitarii Utilizatorului. Temeiul
juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este
executarea unui contract la care Utilizatorul este
parte (contractul de finantare/refinantare);
- in scopul evaluarii bonitatii Utilizatorului in
vederea procesarii cererii de finantare in cadrul
procesului de analiza de dosar, inclusiv prin
activitati de profiling. In acest sens, printre
demersurile efectuate in vederea evaluarii bonitatii
Utilizatorului, Locatorul efectueaza inclusiv o
prelucrare automata a anumitor Date Personale ale
Utilizatorului in scopul evaluarii capacitatii
financiare a acestuia si a comportamentului de
plata, prin crearea unui profil de risc. Scorul obtinut
ca urmare a activitatii de profiling este unul din
elementele avute in considerare in fundamentarea
deciziei de acordare a finantarii catre Utilizator.
Scorul profilarii nu este un criteriu exclusiv de
respingere a cererii de finantare a Utilizatorului.
Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de
prelucrare este interesul legitim al Locatorului de a
minimiza riscul de credit prin finantarea unor clienti
solvabili.
- pentru indeplinirea obligatiilor legale ale
Locatorului, in ceea ce priveste aplicarea
masurilor de cunoastere a clientelei in vederea
identificarii Utilizatorului, precum si a calitatii
Utilizatorului de beneficiar real si/sau de persoana
expusa politic, conform legislatiei privind prevenirea
si combaterea spalarii banilor si a finantarii
terorismului;
- in scopul (i) recuperarii creantelor si in vederea
exercitarii sau apararii oricaror drepturi si
interese legale ale Locatorului, precum si (ii) in
scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul
juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este
interesul legitim al Locatorului de a-si valorifica
drepturile pe care le are in legatura cu activitatea
Utilizatorului (inclusiv dreptul de recuperare
creante), precum si interesul legitim de a avea
implementat un mecanism eficient pentru
identificarea si prevenirea eventualelor fraude
comise de Utilizator.
- in vederea intocmirii si furnizarii de anumite
rapoarte catre grupul din care face partea
entitatea (”Grupul”), in scopuri administrative,
precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de
finantare conform matricei de competente a
Locatorului, cand este cazul. Temeiul juridic pentru
aceste operatiuni de prelucrare este interesul
legitim al Locatorului de a respecta cerintele de
raportare ale Grupului.
- in vederea asigurarii contabilitatii, activitatilor
de audit intern, audit financiar si alte tipuri de
raportari interne, conform prevederilor legale
aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni
de prelucrare este indeplinirea obligatiilor legale ale
Locatorului.
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- in scopuri de marketing, cum ar fi participarea la 3.4.3 De asemenea, Datele Personale care se regasesc in
programele de loializare a clientilor activi,
orice documente justificative care stau la baza
participarea la diverse concursuri si tombole,
inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in
studiile de satisfactie, transmiterea de buletine
arhiva Locatorului timp de 10 ani de la data inchiderii
informative (de tip newsletter), transmiterea prin
exercitiului financiar in care au fost intocmite
posta de diverse materiale promotionale. Temeiul
documentele justificative, conform prevederilor Legii
juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este
Contabilitatii.
consimtamantul Utilizatorului, in situatia in care
acest consimtamant este acordat de catre Utilizator 3.4.4 Nu in ultimul rand, in cadrul apararii si exercitarii
prin Formularul de solicitare finantare (conform
drepturilor si intereselor legale ale Locatorului, Datele
Anexei 1 la Formularul de solicitare finantare–
Personale necesare realizarii acestui scop vor fi
Consimtamantul
privind
prelucrarea
datelor
pastrate conform termenelor generale de prescriptie.
personale).
3.4.5 Dupa expirarea termenelor de mai sus, Datele
Transferul Datelor Personale
Personale
se
sterg
si/sau
se
distrug
din
In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in
evidentele/bazele
de
date
ale
Locatorului.
scopurile mentionate mai sus, Datele Personale ale

Utilizatorului vor fi transferate catre urmatoarele terte 3.5. Drepturile Utilizatorului privind protectia Datelor
parti, dupa cum urmeaza:
Personale
a) Catre furnizorii de servicii utilizati de Locator, care
actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale 3.5.1 Utilizatorul are urmatoarele drepturi in legatura cu
Locator si strict in baza instructiunilor documentate
protectia Datelor Personale prelucrate de catre Locator,
primite de la Locator. Lista cu furnizorii Locatorului
in calitate de operator:
este disponibila pe website-ul www.porschebank.ro, in
➢ Dreptul la informare: dreptul Utilizatorului de a
cadrul sectiunii Protectia datelor. Lista se actualizeaza
primi informatii privind operatiunile de prelucrare a
periodic, ori de cate ori intervin modificari in
Datelor Personale efectuate de catre Locator.
colaborarea Locatorului cu furnizorii sai.
Respectarea acestui drept de catre Locator se
b) Catre companiile din Grup din Romania si Austria, in
realizeaza prin prezenta informare;
cadrul activitatilor de raportare si audit intern ale
➢ Dreptul de acces: dreptul Utilizatorului de a obtine
Locatorului si pentru aprobarea unor facilitati de
din partea Locatorului o confirmare ca acesta
finantare, cand este cazul.
prelucreaza sau nu date cu caracter personal care
c) Catre autoritati, cum ar fi politie, parchet, instantele
il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele
judecatoresti etc., in vederea exercitarii si apararii
respective si furnizarea de informatii privind
oricaror drepturi si interese legale ale Locatorului.
prelucrarile de date;
d) Catre alte terte parti – operatori de date cu caracter
➢
Dreptul la rectificare: dreptul Utilizatorului de a
personal, in baza consimtamantului Utilizatorului, in
obtine de la Locator, fara intarzieri nejustificate,
situatia in care acest consimtamant este acordat de
rectificarea datelor inexacte care il privesc sau
catre Utilizator prin Formularul de solicitare finantare
completarea datelor cu caracter personal care sunt
(conform Anexei 1 la Formularul de solicitare
incomplete;
finantare– Consimtamantul privind prelucrarea Datelor
➢
Dreptul la stergerea datelor: dreptul Utilizatorului
Personale).
de a obtine de la Locator, fara intarzieri
Toate transferurile de date mentionate mai sus se
nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal
realizeaza cu respectarea de catre Locator a
care il privesc, insa nu oricand, ci doar in oricare
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter
din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:
personal, in special principiul minimizarii datelor
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt
personale – Locatorul transmite catre tertele parti doar
necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
datele personale care sunt strict necesare pentru
au fost colectate sau prelucrate de catre Locator;
realizarea scopurilor mentionate.
(ii) Utilizatorul isi retrage consimtamantul acordat
3.4. Durata de stocare a Datelor Personale
pentru
prelucrarile
de
date
bazate
pe
consimtamant;
(iii)
Utilizatorul
se
opune
3.4.1 Datele Personale ale Utilizatorului sunt stocate doar pe
prelucrarilor de date personale efectuate de
durata si in masura in care este necesar pentru
Locator. Utilizatorul se poate opune doar
realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca
prelucrarilor care au ca temei legal – interesul
exista o obligatie legala in acest sens. Pentru
legitim al Locatorului, iar Locatorul nu are interese
prelucrarile de Date Personale unde este necesar
si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce
consimtamantul Utilizatorului, Datele Personale vor fi
priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter
prelucrate si pastrate pana la data retragerii
personal ale Utilizatorului au fost prelucrate ilegal
consimtamantului de catre Utilizator.
de catre Locator; (v) datele cu caracter personal
trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii
3.4.2 Pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare
legale care revine Locatorului;
si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si
➢ Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul
combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,
Utilizatorului de a obtine de la Locator
Locatorul are obligatia legala de a pastra Datele
restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in
Personale pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la
oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR,
incetarea relatiilor contractuale cu Utilizatorul.
astfel: (i) Utilizatorul contesta exactitatea datelor pe
care le prelucreaza Locatorul. Prelucrarea va fi
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restrictionata pentru o perioada care ii permite
Locatorului sa verifice exactitatea datelor; (ii)
Prelucrarea Datelor Personale de catre Locator
este ilegala, iar Utilizatorul nu vrea stergerea
Datelor Personale, ci solicita restrictionarea utilizarii
lor de catre Locator; (iii) Locatorul nu mai are
nevoie de Datele Personale, dar Utilizatorul i le
solicita pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta; (iv) Utilizatorul se
opune prelucrarii.
In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata
pentru intervalul de timp in care se verifica daca
drepturile legitime ale Locatorului prevaleaza
asupra celor ale Utilizatorului. In cazul in care
Utilizatorul a obtinut restrictionarea prelucrarii,
Utilizatorul va fi informat ulterior de catre Locator
inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul
Utilizatorului de a primi de la Locator datele cu
caracter personal care il privesc si pe care le-a
furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat
in mod curent si care poate fi citit automat si de a
transmite aceste date altui operator, cand
mijloacele tehnice permit acest lucru. Utilizatorul
poate exercita acest drept doar cand prelucrarea se
bazeaza pe consimtamantul Utilizatorului sau cand
prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
Dreptul la opozitie: dreptul Utilizatorului de a se
opune, din motive legate de situatia particulara in
care se afla, prelucrarii efectuate de Locator avand
ca temei juridic interesul legitim al acestuia.
Cand Utilizatorul se opune unor astfel de prelucrari,
Locatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter
personal, cu exceptia cazului in care Locatorul
demonstreaza ca are motive legitime si imperioase
care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra
intereselor, drepturilor si libertatilor Utilizatorului
sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept al Locatorului in instanta.
Dreptul Utilizatorului de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,
inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare

automata care utilizeaza datele personale pentru a
evalua anumite aspecte personale ale Utilizatorului,
cum ar fi comportamentul de plata, situatia
financiara etc.), care produce efecte juridice care
privesc Utilizatorul sau care il afecteaza in mod
similar intr-o masura semnificativa.
3.5.2 Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, Locatorul
poate cere informatii suplimentare necesare pentru a
confirma identitatea solicitantului cererii. In unele cazuri,
conform prevederilor GDPR, Locatorul este indreptatit
sa refuze sa actioneze privind solicitarile de exercitare a
drepturilor de mai sus. In toate cazurile, Locatorul va
furniza un raspuns privind solicitarea Utilizatorului de
exercitare a drepturilor de mai sus, in termen de cel
mult o luna de la primirea cererii.

3.5.3 Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorul
poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa:
protectiadatelor@porschebank.ro, (ii) prin posta/curier
la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea
Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii)
direct prin depunere la sediul Locatorului, la receptie la
adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank,
cod postal 077190, Voluntari.
3.5.4 De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a depune o
plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld.
G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal
010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211,
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
3.5.5 Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind
informatiile cuprinse in prezenta Informare, Utilizatorul
se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor
numit
de
Locator,
la
adresa
de
e-mail:
protectiadatelor@porschebank.ro.

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte si are
18 pagini si 5 (cinci) Anexe, dupa cum urmeaza:
-

Anexa nr. 1 – Comanda vehiculului
Anexa nr. 2 – Oferta de leasing operational si servicii de mobilitate/ servicii de management de flota
Anexa nr. 3 – Proces Verbal de Predare - Primire
Anexa nr. 4 – Proces Verbal de Restituire
Anexa nr. 5 – Criterii de evaluare la restituirea vehiculului

UTILIZATOR,
____________________________(nume si prenume)

LOCATOR,
PORSCHE MOBILITY SRL

____________________________(semnatura)

_________________________________
_________________________________
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