INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUCURSALA ROMANIA, cu sediul in Voluntari, Bulevardul
Pipera nr. 2, Cladirea “PORSCHE”, Etaj 3 Camerele 317 si 323, judetul Ilfov, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J23/2931/2008, CUI 24484382, denumita in continuare PORSCHE ASIGURARI,
colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al arlamentului 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 Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter
personal.
Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii
Conducatorul auto ia la cunostinta faptul ca toate datele cu caracter personal transmise in vederea initierii si
executarii dosarului de dauna care sunt puse la dispozitia Porsche Asigurari, vor fi prelucrate de catre
Porsche Asigurari, in scopul administrarii dosarelor de dauna si platii despagubirilor, conform solicitarilor/
instructiunilor Asiguratului/ Beneficiarului asigurarii, in cadrul executarii contractului de asigurare. Temeiul
juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este efectuarea de demersuri in vederea executarii unui contract
la care Asiguratul/ Beneficiarul asigurarii este parte (contract de asigurare).
Categorii de date
Prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre Conducatorul auto in momentul
transmiterii Declaratiei de dauna cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate in mod voluntar sau pe
care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la
terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii
specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi
incadrate de principiu in urmatoarele categorii:
■ Date de identificare: nume si prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate si data eliberarii, data
si locul nasterii, cetatenia, numele parintilor, numarul permisului de conducere, categoria si data eliberarii,
vechimea detinerii permisului de conducere;
■ Date de contact: adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.
■ Date privind situatia profesionala: profesie, numele si adresa angajatorului;
■ Date de identificare a autovehiculului: numarul de inmatriculare, marca, culoare, nume proprietar;
■ Date contractuale aferente politei de asigurare: numarul politei CASCO, perioada de valabilitate.
In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o Declaratie de dauna, pe
langa datele personale ale conducatorului auto, datele personale pe care le prelucram pot apartine si
urmatoarelor categorii de persoane vizate: martori, pagubiti, persoane vatamate, etc.. Datele personale ale
acestora sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a dosarului de dauna, Porsche Asigurari
neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor
lor personale. In acest caz, este responsabilitatea conducatorului auto de a informa respectivele persoane
vizate cu privire prelucrarea si scopul prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.
Transferul Datelor Personale
In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in scopurile mentionate mai sus, Datele Personale ale
Conducatorului auto vor fi transferate catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza:
a). Catre furnizorii de servicii utilizati de Porsche Asigurari, care actioneaza in calitate de persoane
imputernicite ale Porsche Asigurari si strict in baza instructiunilor documentate primite de la acesta. Lista
actualizata cu furnizorii Porsche Asigurari este disponibila pe website-ul www.porschebank.ro, in cadrul
sectiunii Protectia datelor.
b). Catre autoritati, cum ar fi politie, parchet, instantele judecatoresti etc., in vederea exercitarii si apararii
oricaror drepturi si interese legale ale Porsche Asigurari.
Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre Porsche Asigurari a
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor
personale – Porsche Asigurari transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare
pentru realizarea scopurilor mentionate.

Durata de stocare a Datelor Personale
Datele Personale ale Asiguratului/ Beneficiarului asigurarii sunt stocate doar pe durata si in masura in care
este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens.
Dupa expirarea termenelor de mai jps, Datele Personale se sterg si/sau se distrug din evidentele/bazele de
date ale Porsche Asigurari.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare ale Asiguratorilor, in cazul politelor de
asigurare si a dosarelor de dauna, Datele Personale ale Conducatorului auto, impreuna cu evidentele tehnice
si evidentele contabile aferente, vor fi pastrate timp de 10 ani de la data finalizarii dosarului de dauna.
De asemenea, in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor legale ale Porsche Asigurari, Datele
Personale necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.
Drepturile Conducatorului auto privind protectia Datelor Personale
Conducator auto are dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor Personale
care il privesc. De asemenea, Conducatorul auto poate solicita acces la Datele Personale detinute si
prelucrate de catre Porsche Asigurari si de asemenea, rectificarea/completarea acestor date daca acestea
sunt inexacte/incomplete. Conducatorul auto poate, de asemenea, sa se opuna prelucrarii Datelor
Personale, sa isi retraga consimtamantul acordat (daca este cazul), sa solicite stergerea Datelor
Personale sau restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale, sau sa solicite exercitarea dreptului de
portabilitate a Datelor Personale, in anumite conditii. Nu in ultimul rand, Conducatorul auto are dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care
ar produce efecte juridice care privesc Conducatorul auto sau care il afecteaza intr-o masura semnificativa.
Pentru mai multe informatii privind drepturile de mai sus, Asiguratul/ Beneficiarul asigurarii poate accesa
oricand website-ul www.porschebank.ro, Sectiunea Protectia Datelor. Porsche Asigurari va furniza un
raspuns privind solicitarea Conducatorului auto de exercitare a drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o
luna de la primirea cererii.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Conducatorul auto poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la
adresa: protectiadatelor@porschebank.ro , (ii) prin posta/curier sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche
Asigurari, la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190,
Voluntari.
De asemenea, Conducatorul auto 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.
Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, Conducatorul auto
se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor numit de Porsche Asigurari, la adresa de e-mail:
protectiadatelor@porschebank.ro.

Conducator auto: ..............................................
(nume, semnatura, stampila)

Data: ..................................

