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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA 
DATELOR PENTRU CLIENȚI 

PRIVACY NOTICE FOR CLIENTS 

Bank of China (Central and Eastern Europe) 
Limited Sucursala București („Banca”) se 
angajează să asigure un nivel sporit de protecție a 
datelor cu caracter personal. Această Notă de 
informare privind protecția datelor (în continuare: 
„Nota de informare”) este concepută să vă ofere 
informații simple și transparente cu privire la 
detaliile privind modul în care sunt prelucrate 
datele dvs. cu caracter personal, ce tip de date 
colectăm despre dvs., scopurile prelucrării, durata 
prelucrării și stocării datelor dvs. și ce drepturi 
aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 
caracter personal și modul în care le puteți 
exercita. 

Bank of China (Central and Eastern Europe) 
Limited Sucursala București (the “Bank”) is 
committed to ensure an increased level of 
protection of personal data. This privacy notice 
(hereinafter: „Privacy Notice") is intended to 
provide you with simple and transparent 
information on the details of how your personal 
data is processed, what type of data we collect 
about you, the purposes of processing, how long 
we process, store your data, and what rights you 
have in connection with the processing of your 
personal data, and how you can exercise them. 

Vă rugăm să citiți cu atenție Nota de informare! Please read the Privacy Notice carefully! 

1. Cine vă prelucrează datele? 1. Who processes your data? 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate 
de Bancă în conformitate cu Nota de informare, în 
conformitate cu legile aplicabile, liniile directoare 
ale autorității de supraveghere și politica de 
protecție a datelor și de confidențialitate a Băncii. 

Your personal data will be processed by the Bank 
in line with the Privacy Notice, in accordance with 
the applicable laws, guidelines of the supervisory 
authority and the data protection and privacy 
policy of the Bank. 

Pentru mai multe informații despre conținutul 
acestei Note de informare și drepturile dvs., vă 
rugăm să ne contactați la: 

For more information on the content of this 
Privacy Notice and your rights please contact us at: 

Bank of China (Central and Eastern Europe) 
Limited Sucursala București 

Bank of China (Central and Eastern Europe) 
Limited Sucursala București 

București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, 
City Gate Tower South, Etaj 11 

Bucharest, District 1, 3-5 Piata Presei Libere, City 
Gate Building South Tower, 11th floor 

E-mail: service.ro@bankofchina.com E-mail: service.ro@bankofchina.com 
Telefon: +40 31 802 9888. Telephone: +40 31 802 9888. 

 

2. Responsabilul cu protecția datelor 
 

2. Data Protection Officer 

Responsabilul cu protecția datelor al Băncii poate 
fi contactat la următoarele date de contact: 

The data protection officer of the Bank may be 
contacted at the following contact details: 

București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, 
City Gate Tower South, Etaj 11 

Bucharest, District 1, 3-5 Piata Presei Libere, City 
Gate Building South Tower, 11th floor 

Ofiter Protectia Datelor: 

Levente.Habany@bankofchina.hu 

 

Data Protection Officer: 

Levente.Habany@bankofchina.hu 
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Responsabil Local: 

Mihai.Soare@bankofchina.ro 

Tel: +40 790 868 890. 

Local Point of Contact: 

Mihai.Soare@bankofchina.ro 

Tel: +40 790 868 890. 

 

3. Tipurile de date pe care le prelucrăm 
despre dvs. și scopul prelucrării 

 

3. The types of data we process about you 
and the purpose of processing 

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. este 
necesară pentru a permite Băncii să vă ofere 
serviciile solicitate de dvs. sau de societatea pe 
care o reprezentați. 

Collecting and processing your data is necessary to 
allow the Bank to provide you or the company you 
represent with the services requested. 

Datele cu caracter personal pot aparține numai 
persoanelor fizice. Astfel, dacă Banca intră într-o 
relație contractuală cu o persoană juridică 
(societate), prelucrarea datelor cu caracter 
personal se efectuează numai cu privire la 
persoanele fizice care au o legătură cu persoana 
juridică respectivă, după cum urmează: 

Personal data may belong only to natural persons. 
Thus, if the Bank enters into a contractual 
relationship with a legal entity (company), the 
processing of personal data is carried out only with 
regard to natural persons who have a connection 
with the respective legal entity, as follows: 

 asociați, acționari direcți sau indirecți, 
fondatori, beneficiari reali; 

 associates, direct or indirect shareholders, 
founders, beneficial owners; 

 administratori, membri ai consiliului de 
supraveghere sau ai consiliului de 
administrație sau ai altor organe de 
conducere sau persoane cu o funcție 
importantă în conducerea societății; 

 directors, members of the supervisory 
board or board of directors or other 
management bodies, or persons with an 
important position in the management of 
the company; 

 auditori;  auditors; 

 alți reprezentanți legali (de exemplu, 
administrator judiciar, lichidator etc.) sau 
reprezentanți convenționali (de exemplu, 
persoane autorizate unice, semnatare sau 
independente, persoane care au dobândit 
drepturi asupra contului) ale societății; 

 other legal representatives (e.g., judicial 
administrator, liquidator, etc.) or 
conventional representatives (e.g., sole, 
co-signing or independent authorized 
persons, persons who have acquired 
rights to the account) of the company; 

 persoane de contact;  contact persons; 

 alte persoane fizice ale căror date sunt 
prelucrate de Bancă în vederea inițierii și 
desfășurării relației cu societatea, precum 
beneficiarii operațiunilor efectuate de 
societate, garanți, persoane fizice ale 
căror date sunt furnizate în documentele 
depuse de societate. 

 other natural persons whose data are 
processed by the Bank in order to initiate 
and carry out the relationship with the 
company, such as the beneficiaries of the 
operations performed by the company, 
guarantors, natural persons whose data 
are provided in the documents provided 
by the company. 
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Persoanele fizice de mai sus, ale căror date cu 
caracter personal sunt prelucrate se numesc 
„Persoane vizate”. Societatea (clientul sau viitorul 
client al Băncii) are obligația de a informa 
Persoanele vizate cu privire la conținutul prezentei 
Note de informare și de a se asigura că are dreptul 
de a transmite aceste informații. 
 

The above natural persons, whose personal data 
are processed are called "Data Subjects". The  
company (client or future client of the Bank) has 
the obligation to inform the respective Data 
Subjects about the content of this Privacy Notice 
and to ensure that it has the right to transmit that 
information. 
 

Pentru detalii complete cu privire la activitățile de 
prelucrare efectuate de Bancă pentru fiecare scop, 
vă rugăm să consultați Anexa nr. 1. a Notei de 
informare. 

For full details regarding the processing activities 
performed by the Bank for each purposes, please 
refer to Appendix No. 1. of the Privacy Notice. 

 
4. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. 
cu caracter personal 

 
4. Legal basis of processing your personal 
data 

Categoriile de date cu caracter personal 
prelucrate de Bancă și temeiul juridic pentru o 
astfel de prelucrare sunt indicate în Anexa nr. 1 a 
Notei de informare. 

The categories of personal data processed by the 
Bank and the legal basis for such processing are 
indicated in Appendix No. 1 of the Privacy Notice. 

Dacă intrați personal într-o relație contractuală cu 
Banca, atunci prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal este necesară pentru încheierea și 
executarea contractului la care sunteți parte sau 
pentru luarea măsurilor necesare la cererea dvs. 
înainte de încheierea unui astfel de contract. 

If you personally enter into a contractual 
relationship with the Bank, then the processing of 
your personal data is necessary for the conclusion 
and performance of such contract or for taking the 
necessary steps at your request prior to entering 
into such a contract. 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, în 
general, este voluntară, cu toate acestea, în 
anumite cazuri, poate fi obligatorie pentru 
încheierea și executarea unui contract sau 
respectarea cerințelor legale sau de reglementare. 

Providing your personal data, in general, is 
voluntary, however, in certain cases, it may be 
mandatory for the conclusion and performance of 
a contract or to comply with statutory or legal 
requirements. 

De asemenea, putem prelucra și transfera datele 
dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt 
necesare pentru a realiza un interes legitim al 
Băncii, cum ar fi în scopul încheierii și executării 
unui contract cu societatea pe care o reprezentați 
sau pentruexecutarea unei pretenții contractuale. 

We can also process and transfer your personal 
data, if they are required to enforce a legitimate 
interest of the Bank, such as for the purpose of 
concluding and performing a contract with the 
company you represent or for the enforcement of 
a contractual claim. 

 
5. Cât timp stocăm datele dvs. 

 

5. How long do we store your data 

Datele colectate în scopurile specificate aici pot fi 
stocate numai pe durata necesară pentru 
atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal. 

Data collected for the purposes specified herein 
may only be stored for the duration necessary for 
achieving the purposes for which the personal 
data are processed. 



Tel: +40 31 802 9888 Nr. Reg. Com./Comp. Reg. No.: 

J40/14523/2019 
CIF/Tax No.: RO41819399 

Piata Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, 

Turnul de Sud, etaj 11, sector 1, București 013702 

Cod SWIFT/SWIFT Code: BKCHROBU Fax: + 40 31 802 9889 

 

 

În cazul cererilor de dreptcivil (Cartea a VI-a, Titlul 
I din Codul civil) datele sunt prelucrate până la 
expirarea termenului de prescripție (adică timp de 
3 ani ca regulă generală, cu excepția cazului în care 
legea prevede altfel). În scopuri fiscale, datele cu 
caracter personal vor fi prelucrate până la 
expirarea termenului de prescripție aplicabil în 
domeniul legislației fiscale (Titlul VI din Codul de 
procedura fiscală) - adică timp de 5 ani, începând 
cu data de 1 iulie a anului următor celui în care 
este scadentă creanța fiscală, ca regulă generală, 
cu excepția cazului în care legea prevede altfel. 

In case of civil law claims (Book VI, Title I of the 
Civil Code) data is processed until the expiry of the 
civil law limitation period (i.e., for 3 years as 
general rule, unless otherwise provided by the 
law). For tax related purposes, the personal data 
will be processed until the expiry of the limitation 
period applicable in field of taxation law (Title VI 
of the Fiscal Procedure Code) - i.e., for 5 years, 
starting from the 1st of July of the year following 
the year in which the tax receivable is due, as 
general rule, unless otherwise provided by the 
law. 

Pentru documentele contabile, perioada de 
stocare este de 10 ani de la închiderea exercițiului 
financiar, în conformitate cu articolul 25 din Legea 
contabilității nr. 82/1991 sau 5 ani de la 
închiderea exercițiului financiar pentru 
documentele contabile prevăzute în anexa 4 la 
Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele 
financiare și contabile. 

For accounting documents, the retention period is 
10 years from the closing of the financial year, in 
accordance with Article 25 of the Accounting Law 
no. 82/1991 or 5 years from the closing of the 
financial year for the accounting documents 
provided in Annex 4 of the Order no. 2634/2015 
on financial and accounting documents. 

În cazul în care este inițiată o procedură în instanță 
sau o procedură disciplinară, datele cu caracter 
personal pot fi stocate până la încheierea 
procedurii, incluzând durata oricărei căi de atac, 
iar datele vor fi șterse după expirarea termenului 
de prescripție al oricăror pretenții care ar putea 
apărea dintr-o astfel de procedură în instanță sau 
procedură disciplinară. 

If a court or disciplinary procedure is initiated, the 
personal data may be retained until the closing of 
the proceeding, including the duration of any 
remedy and the data will be deleted after the 
expiry of the civil law limitation period of any 
claims which may arise from such court or 
disciplinary procedure. 

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe 
consimțământ, datele cu caracter personal vor fi 
prelucrate până la retragerea consimțământului. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului anterior retragerii acestuia. 

If the data processing is based on consent, the 
personal data will be processed until the 
withdrawal of the consent. Withdrawal of the 
consent does not affect the lawfulness of the 
processing based on consent prior to the 
withdrawal. 

Pentru detalii despre perioadele de stocare 
atribuite fiecărei activități de prelucrare a datelor 
efectuate, vă rugăm să consultați Anexa nr. 1 a 
Notei de informare. Dacă anexa indică o perioadă 
de prescripție pentru executarea unei pretenții ca 
perioadă de stocare a datelor, aceasta se 
interpretează în sensul că perioada de stocare 
reîncepe din momentul întreruperii termenului de 
prescripție și se prelungește până la noua dată de 
expirare a perioadei de prescripție. 

For the details of the retention periods assigned to 
each of the data processing activities performed, 
please refer to Appendix No. 1 of the Privacy 
Notice. If the appendix indicates a limitation 
period for the enforceability of a claim as the 
retention period, this shall be interpreted, that the 
retention period restarts from the moment the 
term of the limitation period is interrupted, and 
extends until the new expiry date of the limitation 
period. 
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6. Cine poate avea acces la datele dvs. cu 
caracter personal 

6. Who may have access to your personal 
data 

Numai personalul autorizat al Băncii poate avea 
acces la datele dvs. cu caracter personal, în 
conformitate cu principiul accesului necesar 
(„nevoii de cunoaștere”), în măsura necesară 
îndeplinirii atribuțiilor și permisă de legea 
aplicabilă. 

Only the Bank's authorized personnel may have 
access to your personal data in line with the 
necessary access („need to know") principle, to the 
extent necessary to perform their duties and 
permitted by the applicable law. 

Luăm toate măsurile necesare pentru a vă proteja 
datele cu caracter personal și pentru a preveni 
accesul neautorizat, modificările, transmiterea, 
divulgarea, ștergerea sau distrugerea și 
deteriorarea accidentală sau ilegală și pentru a 
preveni inaccesibilitatea din cauza schimbării 
tehnologiei utilizate. 

We take all necessary steps to protect your 
personal data and to prevent unauthorized access, 
alterations, transmission, disclosure, deletion or 
accidental or unlawful destruction and damage, 
and in order to prevent inaccessibility due to the 
change in the used technology. 

În conformitate cu prevederile anterioare, printre 
altele, aplicăm diferite drepturi de acces pentru a 
ne asigura că numai persoanele autorizate în mod 
corespunzător au acces la datele cu caracter 
personal, a căror obligație de a accesa datele cu 
caracter personal rezultă din îndatoririle lor legate 
de îndeplinirea obligațiilor lor profesionale. 

According to the former provisions, amongst 
others, we apply different access rights to ensure 
only duly authorized persons have access to the 
personal data, whose obligation to access 
personal data results from their duties related to 
fulfilling their work obligations. 

 
7. Cu cine împărtășim datele dvs. 

 

7. Who do we share your data with 

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter 
personal, poate fi necesară divulgarea datelor 
către alți destinatari. Astfel de destinatari pot fi, 
de exemplu, autorități sau organisme publice sau 
organizații cu atribuții sau funcții 
corespunzătoare, instanțe române etc. cu privire 
la care transmiterea datelor dvs. este obligatorie 
pentru a ne respecta obligațiile legale. 

When processing your personal data, disclosing 
data with other recipients may be necessary. Such 
recipients may be, for example public authorities 
or bodies, or organizations with corresponding 
duties or functions, Romanian courts etc. for 
whom the transmission of your data is required to 
comply with our legal obligations. 

Pentru anumite activități de prelucrare a datelor, 
care vă afectează datele cu caracter personal, 
Banca folosește serviciile unor terți („Persoane 
împuternicite”), care prelucrează datele dvs. cu 
caracter personal în baza unui contract cu Banca, 
în numele Băncii, pentru un scop specific 
desemnat de noi. 

For certain data processing activities, that affect 
your data, the Bank uses the services of third 
parties, which third parties („Data Processors”) 
process your personal data based on a contract 
with the Bank, on behalf of the Bank for a specific 
purpose designated by us. 
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În conformitate cu legislația bancară aplicabilă, cu 
respectarea prevederilor privind protecția datelor, 
Banca este autorizată să externalizeze activitățile 
legate de serviciile financiare și serviciile 
financiare auxiliare, serviciile de investiții și 
serviciile de investiții auxiliare, precum și acele 
activități de reglementare prevăzute de lege, prin 
care se realizează gestionarea, prelucrarea și 
stocarea datelor, și va avea dreptul să utilizeze 
intermediari exclusivi pentru furnizarea serviciilor 
menționate. 

Pursuant to the applicable banking legislation, in 
due observation of the provisions on data 
protection, the Bank shall be authorized to 
outsource the activities connected to financial 
services and financial auxiliary services, 
investment services and investment auxiliary 
services, as well as those statutory activities 
prescribed by law where management, processing 
and storage of data are realized, and shall be 
entitled to make use of tied intermediaries for the 
provision of the mentioned services. 

Divulgarea datelor către un intermediar sau către 
un furnizor de servicii externalizat angajat cu 
instituția financiară în baza unui contract și către 
persoanele sub-împuternicite de acesta, care este 
necesară pentru desfășurarea unor astfel de 
activități externalizate, nu constituie o încălcare a 
secretului bancar. 

Disclosure of data to an intermediary or to an 
outsourced service provider engaged with the 
financial institution under contract and to its data 
sub-processors, that is necessary for carrying out 
such outsourced activities, shall not constitute a 
breach of bank secrecy. 

Transferurile de date către China sunt 
reglementate printr-un Acord (SLA – Service Level 
Agreement) si Banca se străduiește să ia măsuri 
pentru a asigura cel mai mare nivel de protecție 
posibil pentru datele transferate către China. 

Data transfers to China are regulated under a 
Service Level Agreement, and the Bank 
endeavours to take measures to ensure the 
greatest level of protection possible for data 
transferred to China. 

Banca utilizează numai Persoane împuternicite 
care oferă garanții adecvate pentru protecția 
datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu 
caracter personal vor fi transmise electronic sau, 
acolo unde este cazul, pe hârtie, către 
următoarele Persoane împuternicite: 

The Bank only uses Data Processors that provide 
adequate safeguards for the protection of 
personal data. Your personal data will be 
transmitted electronically, or where applicable, on 
paper basis to the following Data Processors: 

 

 
Denumirea Persoanei 

împuternicite /Name 

of the Data Processor 

Activitățile Persoanei împuternicite Activities of the Data Processor 

Bank of China 

Limited Sucursala 

Paris (Avenue De La 

Grande Armee, 23-25, 

75116, Paris, Franța) 

Persoana împuternicită primește 

date cu caracter personal referitoare 

la sarcinile sale legate de activitatea 

de back-office și contabilitate a 

Băncii. 

The data processor is receiving 

personal data pertaining to its tasks 

connected to the Bank's back-office 

and accounting activity. 
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Bank of China 

Limited (1 Fuxingmen 

Nei Dajie, Beijing 

100808, China) 

Persoana împuternicită primește 

date cu caracter personal legate de 

sarcinile sale cu privire la operațiunea 

IT și suport pentru sistemele interne 

reînnoite ale Băncii, în special 

stocarea și prelucrarea (operațiuni 

back-office) în scopul furnizării de 

servicii bancare, de către Bancă, către 

clienții săi. 

The data processor is receiving 

personal data pertaining to its tasks 

connected to the IT operation and 

support for the renewed internal 

systems of the Bank, in particular, 

storage and processing (back office 

operations) for the purpose of 

delivering banking services by the Bank 

to its customers. 

În   China,   protecția „adecvată” a 
datelor cu caracter personal, onform 
GDPR, nu este garantată. În 
p ractică, înseamnă că legile Chinei 
nu conțin dispozițiile privind 
protecția datelor care sunt 
obișnuite în țările Spațiului 
Economic European. În acest 
context, Banca a încheiat un Acord 
cu clauze standard pentru a 
asigura protecția adecvată a datelor 
cu caracter personal transferate. 

In China, the „adequate" protection 
of personal data, pursuant to GDPR, is 
not guaranteed. In practice it means 
that the laws of China do not contain 
the data protection provisions, 
which are customary in the European 
Economic Area countries. In this 
context, the Bank has concluded a 
Model Clauses agreement   to   ensure   
the   adequate protection of the 
transferred personal data. 

Bank of China 
(Central and Eastern 
Europe) Limited 
(1051 Budapesta, 
József nádor tér 7.) 
Denumită în 
continuare: „Bank of 
China (CEE) ” 

Îndeplinirea sarcinilor legate de 
managementul financiar si contabil: 
Rapoarte financiare, buget financiar, 
analiză financiară, gestionarea 
cheltuielilor și costurilor, 
gestionarea imobilizărilor, 
gestionarea impozitării, gestionarea 
capitalului, monitorizarea lichidității, 
aranjamente privind achizițiile   mari,   
post-supravegherea contabilității,   
gestionarea   evidenței contabile și 
dosarelor contabile, comunicarea   
cu   autoritățile   locale, auditor 
extern și birou fiscal. 
 

Desfășurarea   activităților   de   back- 
office: compensare forinți și valutară, 
gestionarea decontării tranzacțiilor 
valutare, tranzacțiilor interbancare și 
altor tranzacții de trezorerie, evidența 
contabilă   și   gestionarea   conturilor 
interne și a conturilor nostro ale băncii 
și gestionarea pozițiilor de finanțare. 

Carrying out tasks relating to 
financial and accounting management: 
Financial Reports, Financial Budget, 
Financial Analysis, Expense and Cost 
Management, Fixed Assets 
Management,   Taxation Management, 
Capital Management, Liquidity 
Monitoring, Big Procurement 
Arrangement, Post-Supervision of 
Accounting, Book-keepings and 
Accounting Files Management, 
Communication with the Local 
Authorities, External Auditor and Tax 
Office. 
 
Carrying out back office activities: 
forint and foreign currencies clearing, 
handling the settlement of FX 
transactions, inter-bank transactions 
and other treasury transactions, 
bookkeeping and managing the internal 
accounts and nostro accounts of the 
bank and managing the funding 
positions. 
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Desfășurarea sarcinilor de 
coordonare, organizare și 
administrare referitoare la activitățile 
de risc și conformitate: coordonarea 
gestionării riscului de credit, 
aprobarea creditului, riscul de piață, 
riscul operațional, noul Acord de 
capital Basel, administrarea 
creditelor și juridic și conformitate; 
monitorizarea punerii în aplicare a 
politicilor și reglementărilor de la 
sediul central și autoritățile locale de 
reglementare cu privire la 
gestionarea riscurilor Băncii; 
realizarea activităților de secretariat 
ale Comitetului de risc și control al 
Băncii, Comitetului pentru 
combaterea spălării banilor și 
Comitetului de evaluare a creditelor. 
Coordonarea activității implicate în 
sediul central ale tabelului Grupului 
în legătură cu gestionarea riscurilor 
Băncii; asumarea conducerii în 
cooperarea cu activitatea de 
inspecție de reglementare internă și 
externă. 

Carrying out coordination, 
organizational and administrative tasks 
relating to the risk and compliance 
activities: coordinating the 
management of Credit Risk, Credit 
Approval, Market Risk, Operational Risk, 
the new Basel Capital Accord, Credit 
Administration and Legal & Compliance; 
monitor the implementation of policies 
and regulations from Head Office and 
local regulatory authorities on the 
Bank's risk management; undertaking 
the secretary works of the Bank's Risk & 
Control Committee, Anti-Money 
Laundering Committee and Credit 
Review Committee. Coordinate the 
work involved in the Head Office of the 
Group table related to Bank's risk 
management; assuming the lead in the 
cooperation with internal and external 
regulatory inspection work. 

Desfășurarea activităților de 
asistență IT: întreținerea 
computerelor de la birouri și a altor 
echipamente hardware de birou (de 
ex. achiziție, instalare, înlocuire, 
remedierea erorilor), întreținerea 
software-ului (de ex. instalare, 
reglare), întreținerea rețelei (cu 
excepția unităților active de rețea 
administrate de BOC IT Center, 
Beijing), gestionarea utilizatorilor. 

Carrying out IT support activities: office 
computer and other office hardware 
maintenance (e.g. procurement, 
installation, replacement, error fixing), 
software maintenance (e.g. installation, 
adjustment), network maintenance 
(except for the active network units 
managed by BOC IT Center, Beijing), 
user management. 

Bank of China (CEE) acționează ca 
intermediar al Băncii pentru 
furnizarea următoarelor servicii: 
preluarea de depozite și primirea 
altor fonduri rambursabile de la 
public; operațiuni de credit și 
împrumut; servicii de transmitere a 
banilor; emiterea de instrumente de 
plată în substitut de numerar pe 
suport de hârtie și furnizarea 

Bank of China (CEE) acts as an 
intermediary to the Bank for the 
provision of the following services: 
taking deposits and receiving other 
repayable funds from the public; credit 
and loan operations; money 
transmission services; issuance of 
paper-based cash- substitute payment 
instruments and the provision of the 
services related thereto, which are not 
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serviciilor aferente acestora, care nu 
sunt recunoscute ca servicii de 
transmitere a banilor; furnizarea de 
facilități de garanții și garantare, 
precum și alte forme de obligații ale 
bancherului; activități comerciale în 
valută, facturi de schimb valutar și 
cecuri în contul propriu sau ca agenți 
pe bază de comision; servicii de 
intermediere financiară; servicii de 
păstrare în siguranță, servicii de cutii 
de valori; servicii de referință de 
credit; achiziționarea de creanțe și 
schimb valutar. 

recognized as money transmission 
services; providing surety facilities and 
guarantees, as well as other forms of 
banker's obligations; commercial 
activities in foreign currency, foreign 
exchange bills and checks on own 
account or as commission agents; 
financial intermediation services; safe 
custody services, safety deposit box 
services; credit reference services; 
purchasing receivables and currency 
exchange. 

Bank of China (CEE) furnizează 

servicii de investiții ca agent exclusiv 

către Bancă, fiind îndreptățită să 

încheie acorduri pentru și în numele 

Băncii. Aceste activități includ servicii 

de agenție pentru primirea și 

transmiterea comenzilor clienților, 

executarea comenzilor în numele 

clienților, tranzacționarea în conturi 

proprii, furnizarea de consiliere de 

investiții, plasarea instrumentelor 

financiare, inclusiv subscrierea de 

garanții, plasarea instrumentelor 

financiare, fără niciun angajament 

pentru achiziționarea de active 

(instrumente financiare), acordarea 

de credite și împrumuturi 

investitorilor, consilierea societăților 

cu privire la structura       capitalului,        

strategie industrială și chestiuni și 

consultanță conexe și servicii legate 

de fuziuni și cumpărarea de societăți, 

schimb valutar legat de furnizarea de 

servicii de investiții, servicii legate de 

subscrierea de garanții, servicii și 

activități de investiții, precum și 

servicii auxiliare legate de 

instrumentele subiacente ale 

instrumentelor derivate. 

Bank of China (CEE) provides investment 

services as a tied agent to the Bank, 

entitled to conclude agreements for and 

on behalf of the Bank. These activities 

include agency services for the 

receiving and transmitting of client 

orders, execution of orders on behalf of 

clients, dealing on own accounts, 

providing investment advice, placement 

of financial instruments, including 

under writing guarantee, placement of 

financial instruments, without any 

commitment for the purchase of assets 

(financial instruments), granting credits 

and loans to investors, advice to 

companies on capital structure, 

industrial strategy and related matters 

and advice and services relating to 

mergers and the purchase of 

companies, foreign exchange 

connected to the provision of 

investment services, services relating to 

underwriting guarantees, investment 

services and activities as well as 

ancillary services related to the 

underlying instruments of the 

derivatives. 
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Avocații și auditorii 

externi pot oferi, de 
asemenea, asistență, 
de la caz la caz./ 
External lawyers and 
auditors may also 
provide assistance on 
a case-by-case basis. 

Prelucrarea datelor are loc pe baza 

necesității de a ști, care trebuie 
decisă în fiecare caz. 

Data processing occurs on a need-to- 

know basis, to be decided in each case. 

8. Drepturile dvs. 8. Your rights 

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la 
modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter 
personal sau de a solicita exercitarea drepturilor 
dvs. prevăzute de legislația privind protecția 
datelor, așa cum se detaliază mai jos. Banca vă va 
comunica fără întârziere orice acțiune întreprinsă în 
legătură cu o astfel de solicitare, dar nu mai târziu 
de o (1) lună de la primirea cererii dvs.. Ținând 
seama de complexitatea cererii și de numărul 
cererilor, acest termen poate fi prelungit cu încă 
două (2) luni, dacă este necesar. Vă vom informa cu 
privire la prelungirea termenului, indicând motivele 
întârzierii, în termen de o (1) lună de la primirea 
cererii. Dacă ați depus cererea electronic, 
informațiile vor fi furnizate electronic, dacă este 
posibil, cu excepția cazului în care solicitați altfel. 

You have the right to request information regarding 
the manner in which we process your personal data 
or to request to exercise your rights provided by the 
data protection legislation, as detailed below. The 
Bank shall notify to you any action taken in 
connection with such request without delay, but no 
later than one (1) month from the receipt of your 
request. Taking into account the complexity of the 
request and the number of the requests, this 
deadline may be extended by further two (2) 
months if necessary. We will notify you on the 
extension of the deadline by indicating the reasons 
of the delay, within one (1) month from the receipt 
of the request. If you have submitted your request 
electronically, the information will be provided 
electronically if possible, unless otherwise requested 
by you. 

În cazul în care Banca, din orice motive, nu 
întreprinde nicio acțiune în legătură cu cererea 
dvs., vă vom notifica - fără întârziere, dar cel târziu 
în termen de o (1) lună de la primirea cererii - cu 
privire la motivele pentru care nu a luat măsuri și 
unde să adresați reclamația și care sunt celelalte 
căi de atac la care aveți dreptul. 

If the Bank for any reasons does not take any 
actions on your request, we will notify you – 
without delay, but at the latest within one (1) 
month from the receipt of the request – of the 
reasons of taking no actions and where to address 
your complaint and which are the other remedies 
that you are entitled to. 

Informațiile furnizate în legătură cu drepturile 
stabilite aici, precum și îndeplinirea cererii dvs. sunt 
gratuite. Cu toate acestea, am dori să menționăm 
că ar putea fi percepută o taxă administrativă într-o 
sumă echitabilă pentru îndeplinirea cererilor, dacă 
acestea sunt vădit excesive sau nefondate, în 
special din cauza caracterului lor repetitiv, sau 
putem refuza să acționăm cu privire la o astfel de 
cerere. Cererile depuse în termen de trei (3) luni pe 
același subiect sunt considerate repetitive. 

The information provided in connection with the 
rights set out hereof as well as the performance of 
your request are free of charge. However, we would 
like to note, that an administrative fee in a fair 
amount could be charged for the fulfillment of the 
requests if they are manifestly excessive or 
unfounded, in particular because of their repetitive 
character, or we can refuse to act on such request. 
Requests submitted within three (3) months on the 
same subject shall be deemed repetitive. 



Tel: +40 31 802 9888 Nr. Reg. Com./Comp. Reg. No.: 

J40/14523/2019 
CIF/Tax No.: RO41819399 

Piata Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, 

Turnul de Sud, etaj 11, sector 1, București 013702 

Cod SWIFT/SWIFT Code: BKCHROBU Fax: + 40 31 802 9889 

 

 

a) scopurile prelucrării; a) the purpose(s) of the processing; 

b) categoriile de date cu caracter personal în  cauză; b) the categories of the personal data concerned; 

c) destinatarii sau categoriile de   destinatari 
cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu 
caracter personal; 

c) the recipients or categories of recipient to 
whom the personal data have been or will be 
disclosed; 

d) acolo unde este posibil, perioada preconizată 
pentru care vor fi stocate datele cu caracter 
personal sau, cu condiția ca perioada planificată să 
nu poată fi determinată în momentul furnizării de 
informații cu privire la exercitarea dreptului de 
acces, criteriile utilizate pentru a determina 
perioada 
respectivă; 

d) where possible, the envisaged period for 
which the personal data will be stored, or, 
provided that the planned period cannot be 
determined at the moment of the provision of 
information with respect to the exercise of the 
right of access, the criteria used to determine 
that period; 

e) dreptul dvs. la rectificare, ștergere, 
restricționare a prelucrării și la opoziție; 

e) your right to rectification, erasure, restriction 
of processing and to object; 

f) dreptul dumneavoastră de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere; 

f) your right to lodge a complaint with a 
supervisory authority; 

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu 
sunt colectate de la dvs., orice informații 
disponibile cu privire la sursa lor; 

g) where the personal data are not collected 
from you, any available information as to their 
source; 

În cazul în care există o îndoială întemeiată cu 
privire la identitatea persoanei fizice care depune 
cererea pentru exercitarea drepturilor din prezentul 
document, vă putem cere să furnizați informații 
suplimentare pentru a vă confirma identitatea. 

If there is a well-founded doubt with respect to the 
identity of the natural person submitting the 
request for exercising the rights hereof, we may ask 
you to provide further information to confirm your 
identity. 

Pentru integritatea drepturilor dvs., Banca 
informează toți destinatarii cărora le-am dezvăluit 
datele dvs. cu caracter personal cu privire la toate 
corecțiile, ștergerea sau restricționarea prelucrării în 
conformitate cu drepturile stabilite aici, cu excepția 
cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil 
sau ar implica un efort disproporționat. La cererea 
dvs., vă oferim informații despre acești  destinatari. 

For the integrity of your rights, the Bank informs all 
recipients of all corrections, deletion or restriction 
of processing according to the rights set out hereof, 
to whom we have disclosed your personal data, 
unless it proves to be impossible or would involve a 
disproportionate effort. At your request, we 
provide you with information on these recipients. 

  

8.1. Dreptul de acces 8.1. Right of access 

Puteți solicita Băncii să furnizeze informații cu 
privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal. În acest caz, vă vom furniza următoarele 
informații: 

You may request the Bank to provide information 
on whether it processes your personal data. If so, 
we will provide the following information to you: 
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h) dacă este cazul, informații cu privire la 
existența oricărui proces decizional 
automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care 
trebuie să includă informații semnificative 
despre logica implicată, precum și semnificația 
și consecințele preconizate ale unei astfel de 
prelucrări pentru dvs. 

h) if applicable, information regarding the 
existence of any automated decision-making 
process, including profiling, which shall include 
meaningful information about the logic involved, 
as well as the significance and the envisaged 
consequences of such processing for you. 

Dacă transferăm datele dvs. cu caracter personal 
către un ținut terț sau către o organizație 
internațională, aveți dreptul de a primi informații 
despre măsurile de protecție luate pentru un 
astfel de transfer. 

If we transfer your personal data to a third county 
or to an international organization, you have the 
right to receive information about the safeguards 
taken for such transfer. 

La cererea dvs., vă oferim o copie a datelor cu 
caracter personal pe care le prelucrăm. Pentru 
orice alte copii solicitate de dvs., putem percepe o 
taxă rezonabilă în funcție de costurile 
administrative. Dacă ați făcut o cerere pentru 
exercitarea dreptului prevăzut aici prin mijloace 
electronice, cu excepția cazului în care solicitați 
altfel, vom furniza copia datelor cu caracter 
personal într-un formular electronic utilizat în 
mod obișnuit. 

At your request, we provide you with a copy of the 
personal data we process. For any further copies 
requested by you, we may charge a reasonable fee 
based on administrative costs. If you made a 
request for exercising the right set out hereof by 
electronic means, unless otherwise requested by 
you, we will provide the copy of the personal 
data in a commonly used electronic form. 

  

8.2. Dreptul la rectificare 8.2. Right to rectification 

Puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal 
incorecte prelucrate de Bancă să fie rectificate 
fără întârziere sau să completați datele cu caracter 
personal incomplete în legătură cu scopul pentru 
care datele sunt prelucrate, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații suplimentare. 

You may request, that your inaccurate personal 
data processed by the Bank be rectified without 
delay or, to complete the incomplete personal 
data in connection with the purpose of data 
processing, including by means of providing a 
supplementary statement. 

  

 

8.3. Dreptul la ștergere 

 

8.3. Right to erasure 

Puteți solicita Băncii să șteargă datele cu caracter 
personal prelucrate care vă privesc, dacă: 

You may request the Bank to erase the processed 
personal data concerning you, if: 

 datele cu caracter personal nu mai sunt 
necesare în raport cu scopurile pentru 
care au fost colectate sau prelucrate în alt 
mod; 

 the personal data are no longer necessary 
in relation to the purposes for which they 
were collected or otherwise processed; 

 vă retrageți consimțământul pe care se 
bazează prelucrarea și nu există un alt 
temei juridic pentru prelucrare; 

 you withdraw your consent on which the 
processing is based, and where there is no 
other legal ground for the processing; 
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 vă opuneți prelucrării în conformitate cu 
punctul 8.6 din prezentul document și nu 
există motive legitime care să prevaleze în 
ceea ce privește prelucrarea; 

 you object to the processing pursuant to 
point 8.6 hereof, and there are no 
overriding legitimate grounds for the 
processing; 

 datele cu caracter personal au fost 
prelucrate ilegal; 

 the personal data have been unlawfully 
processed; 

 datele cu caracter personal trebuie șterse 
pentru respectarea unei obligații legale în 
temeiul dreptului Uniunii Europene sau al 
dreptului statului membru sub incidența 
căruia se află Banca. 

 the personal data have to be erased for 
compliance with a legal obligation in 
European Union or Member State law to 
which the Bank is subject. 

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter 
personal vizate de solicitarea exercitării dreptului 
conținut aici și suntem obligați, în conformitate cu 
acest subpunct, să ștergem datele cu caracter 
personal, noi, având în vedere tehnologia 
disponibilă și costul implementării, vom lua măsuri 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a 
informa operatorii care prelucrează datele cu 
caracter personal că ați solicitat ștergerea de către 
acești operatori cu privire la orice link-uri sau copie 
sau replica a acelor date cu caracter personal. 

Where we made public the personal data 
concerned by the request of exercising the right 
contained herein and are obliged pursuant to 
present sub-point to erase the personal data, we, 
considering the available technology and the cost 
of implementation, will take reasonable steps, 
including technical measures, to inform 
controllers which are processing the personal data 
that you have requested the erasure by such 
controllers of any links to, or copy or replication of 
those personal data. 

  
Nu vă puteți exercita dreptul în temeiul acestui 
subpunct, în măsura în care este necesară 
prelucrarea: 

You may not exercise your right under this sub- 
point, to the extent that processing is necessary: 

 pentru exercitarea dreptului la liberă 
exprimare și la informare; 

 for exercising the right of freedom of 
expression and information; 

 pentru respectarea unei obligații legale care 
prevede prelucrarea în temeiul dreptului 
Uniunii Europene sau al statului membru care 
se aplică Băncii sau pentru îndeplinirea unei 
sarcini executate în interes public sau în cadrul 
exercitării unei autorități oficiale cu care este 
învestită Banca; 

 for compliance with a legal obligation which 
requires processing by European Union or 
Member State law to which the Bank is subject 
or for the performance of a task carried out in 
the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the Bank; 

 din motive de interes public în domeniul 

sănătății publice; 

 for reason of public interest in the area of 

public health; 

 în scopuri de arhivare în interes public, în 
scopuri de cercetare științifică sau istorică ori 
în scopuri statistice, în măsura în care dreptul 
menționat în prezentul document este 
susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în 
mod grav realizarea obiectivelor prelucrării 
respective; 

 for archiving purposes in the public interest, 
scientific or historical research purposes or 
statistical purposes in so far as the right 
referred to herein is likely to render impossible 
or seriously impair the achievement of the 
objectives of that processing; 

 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în instanță. 

 for the establishment, exercise or defense of 
legal claims. 
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8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării 
 

8.4. Right to restriction of processing 

Aveți dreptul să solicitați restricționarea 
prelucrării datelor dvs., în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele cazuri: 

You are entitled to request the restriction of the 
processing of your data, where one of the 
following applies: 

 Contestați exactitatea datelor, pentru o 
perioadă care îi permite Băncii să verifice 
exactitatea datelor cu caracter personal; 

 You contest the accuracy of the personal 
data, for a period enabling the Bank to 
verify the accuracy of the personal data; 

 prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă 
opuneți ștergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb 
restricționarea utilizării lor; 

 the processing is unlawful and you oppose 
the erasure of the personal data and 
request the restriction of their use 
instead; 

 Banca nu mai are nevoie de datele cu 
caracter personal în scopul prelucrării, dar 
i     le     solicitați     pentru     constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; sau 

 the Bank no longer needs the personal 
data for the purposes of the processing, 
but they are required by you for the 
establishment, exercise or defense of 
legal claims; or 

 V-ați opus prelucrării, pentru intervalul de 
timp în care se verifică dacă drepturile 
legitime ale Băncii prevalează asupra celor 
ale dvs.. 

 You have objected to processing, pending 
the verification whether the legitimate 
grounds of the Bank override yours. 

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în 
temeiul prezentului document, astfel de date cu 
caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie 
prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau pentru protecția drepturilor 
unei alte persoane fizice sau juridice sau din 
motive de interes public important al Uniunii 
Europene sau al unui stat membru. 

Where processing has been restricted hereunder, 
such personal data shall, with the exception of 
storage, only be processed with your consent or 
for the establishment, exercise or defense of legal 
claims or for the protection of the rights of 
another natural or legal person or for reasons of 
important public interest of the European Union 
or of a Member State. 

Dacă ați obținut restricționarea prelucrării, vă vom 
informa înainte de ridicarea restricției de 
prelucrare. 

If you have obtained restriction of processing, we 
will inform you before the restriction of processing 
is lifted. 
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8.5. Dreptul la portabilitatea datelor 8.5. Right to data portability 

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter 
personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat 
într-un format structurat, utilizat în mod curent și 
care poate fi citit automat și aveți dreptul de a 
transmite aceste date altui operator, în cazul în 
care: 

You have the right to receive the personal data 
concerning you, which you have provided to us, in 
a structured, commonly used and machine- 
readable format and you have the right to 
transmit those data to another controller, where: 

a) prelucrarea se bazează pe consimțământul 
dvs. sau este necesară pentru executarea unui 
contract la care sunteți parte sau pentru a lua 
măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un 
contract; și 

b) the processing is based on your consent or is 
necessary for the performance of a contract to 
which you are party, or in order to take steps 
at your request prior entering into a contract; 
and 

c) prelucrarea este efectuată prin mijloace 

automate. 

d) the processing is carried out by automated 

means. 

Acolo unde este posibil din punct de vedere 
tehnic, puteți solicita transmiterea datelor cu 
caracter personal de la un operator la altul. 

Where technically feasible, you may request to 
have the personal data transmitted directly from 
one controller to another. 

Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu 
va aduce atingere dreptului la ștergere prevăzut la 
punctul 8.3 din Nota de informare. 

The exercise of the right to data portability shall be 
without prejudice to the right to erasure set out in 
point 8.3 of the Privacy Notice. 

Dreptul menționat aici nu trebuie să afecteze 
negativ drepturile și libertățile altora. 

The right referred herein must not adversely affect 
the rights and freedoms of others. 

  

8.6. Dreptul la opoziție 8.6. Right to object 

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de 
situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu 
caracter personal care vă privesc, necesare 
îndeplinirii unui interes legitim urmărit de Bancă 
sau de un terț, inclusiv crearea de profiluri, bazată 
pe respectivul interes legitim. În acest caz, este 
posibil să nu mai prelucrăm datele cu caracter 
personal, cu excepția cazului în care demonstrăm 
ca avem motive legitime și imperioase pentru 
prelucrarea datelor care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că 
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în instanță. 

You have the right to object, on grounds relating 
to your particular situation, at any time to 
processing of your personal data which is 
necessary for the purposes of attaining a 
legitimate interest pursued by the Bank or by a 
third party, including profiling based on such 
legitimate interest. In this case, we may no longer 
process the personal data unless we demonstrate 
compelling legitimate grounds for the processing 
which override your interests, rights and freedoms 
or for the establishment, exercise or defence of 
legal claims. 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter 
personal are drept scop marketingul direct, aveți 
dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării 
în acest scop a datelor cu caracter personal care vă 
privesc. 

Where personal data are processed for direct 
marketing purposes, you have the right to object 
at any time to the processing of personal data 
concerning you for such marketing purposes. 
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8.7. Drepturi legate de procesul decizional 
automatizat 

8.7. Rights related to automated decision- 
making 

Banca nu efectuează niciun proces decizional 
individual automatizat bazat pe prelucrarea 
automată a datelor. 

The Bank does not perform any automated 
individual decision-making process based on 
automated data processing. 

 

8.8. Dreptul de retragere a consimțământului 
 

8.8. Right to withdraw consent 

Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul 
dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul 
în orice moment. Retragerea consimțământului nu 
afectează legalitatea prelucrării bazate pe 
consimțământ înainte de retragerea acestuia. Banca 
se asigură că vă puteți retrage consimțământul la fel 
de ușor cum l-ați acordat. 

If the processing is based on your consent, you are 
entitled to withdraw your consent at any time. The 
withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of processing based on consent before 
its withdrawal. The Bank ensures that you may 
withdraw your consent as easily as it was to give. 

 

9. Căi de atac 
 

9. Legal remedies 

9.1. Dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere 

9.1. Right to lodge a complaint with the 
supervisory authority 

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. Cu 
caracter personal încalcă prevederile 
Regulamentului 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor) (denumit în 
continuare „GDPR”), aveți dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere, în special 
în statul membru de reședință, locul de muncă sau 
locul în care a avut loc încălcarea suspectată. 
Autoritatea națională de supraveghere din 
România este Autoritatea Naționala de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (adresa: București, Sector 1, Bd. General 
Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336; 
telefon: +40.318.059.211;  

 e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

 Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
www.dataprotection.ro 

 Complains: 
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_
pagina_principala 

If you consider that the processing of your 
personal data breaches the provisions of the 
Regulation 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
(hereinafter: „GDPR”), you have the right to lodge a 
complaint with a supervisory authority, in particular 
in the Member State of your residence, place of 
work or where the suspected infringement has 
taken place. The national supervisory authority in 
Romania is Autoritatea Naționala de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (address: 
Bucharest, District 1, 28-30 General Gheorghe 
Magheru Boulevard, postal code 010336; phone: 
+40.318.059.211; 

 

 e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

 Romanian Data Protection Authority 
www.dataprotection.ro 

 Complains: 
https://www.dataprotection.ro/?page=Pla
ngeri_pagina_principala 

 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro/
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro/
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
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9.2. Dreptul de acces la instanță 
 

9.2. Right of access to the court 

Dacă Autoritatea Naționala de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu ia 
măsuri în legătură cu plângerea dvs. menționată la 
punctul 9.1 sau nu vă informează în termen de trei 
(3) luni cu privire la evoluția procedurii sau 
rezultatul acesteia sau considerați că prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal vă încalcă 
drepturile în temeiul GDPR, aveți dreptul să vă 
adresați instanței. 

If Autoritatea Naționala de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal does not 
take action in relation to your complaint 
mentioned in point 9.1, or does not inform you 
within three (3) month about the developments of 
the proceedings or its result, or you consider, that 
the processing your personal data violates your 
rights under the GDPR, you are entitled to take 
action in court. 

Procedurile judiciare împotriva autorității de 
supraveghere vor fi inițiate în fața secției de 
contencios administrativ a instanței competente, 
după finalizarea procedurii preliminare prevăzute 
de Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

Court procedures against the supervisory 
authority shall be initiated before the the 
administrative contentious section of the 
competent court, after completing the preliminary 
procedure provided by the Law on administrative 
contentious no. 554/2004. 

În cazul încălcării drepturilor dvs., pretențiile 
împotriva Băncii vor fi inițiate în fața instanței 
naționale române competente în funcție de 
reședința dvs. obișnuită. 

In case of the infringement of your rights, claims 
against the Bank shall be initiated before the 
Romanian national court having competence 
based on your habitual residence. 

 

10. Alte circumstanțe 
 

10. Other circumstances 

  
Această Notă de informare intră în vigoare la data 
de 01.06.2021. Nota de informare poate fi 
modificată în orice moment de către Bancă, sens 
în care vă vom informa în prealabil. 

This Privacy Notice is effective from 01.06.2021. 
The Privacy Notice is subject to amendment at any 
time by the Bank, for which we inform you in 
advance. 

Termenii care nu sunt definiți în mod specific în 
Nota de informare vor avea același sens ca în 
GDPR. 

Terms that are not specifically defined in the 
Privacy Notice shall have the same meaning as 
defined in the GDPR. 

Pentru orice altă prelucrare a datelor care poate 
să nu fie indicată în Nota de informare, 
prevederile acestei Note de informare 
prevalează. Cu toate acestea, condițiile de 
prelucrare a datelor care nu sunt indicate în Nota 
de informare, cum ar fi scopul, temeiul juridic, 
sursa datelor cu caracter personal, categoriile 
datelor cu caracter personal, perioada prelucrării, 
categoriile de destinatari, procesul decizional 
individual automatizat, raportarea obligatorie și 
posibilele consecințe ale lipsei acesteia, 
operatori asociați și conținutul esențial al 
acordului dintre aceștia, evenimentul sau 
circumstanțele care fac necesară prelucrarea 

For any other data processing that may not be 
indicated in the Privacy Notice, the provisions of 
this Privacy Notice are prevailing. However, data 
processing conditions not indicated in the Privacy 
Notice such as the purpose, legal basis, source of 
the personal data, categories of the personal data, 
period of the processing, categories of the 
recipients, automated individual decision-making, 
mandatory  reporting  and  the possible 
consequences of the lack of it, joint controllers 
and the essential content of the underlying 
agreement between them, the event or 
circumstances that makes the data processing 
necessary, the form or other statement made by 
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datelor, formularul sau altă declarație făcută de 
Bancă furnizează informațiile. 

the Bank provides the information. 

Declar că am primit, citit și înțeles Nota de 
Informare a Băncii privind protecția 
datelor pentru clienți: 

 

 

 

 
Dată / Date: 

Nume client / Name of the customer:  

Semnătură / Signature: 

I Hereby declare that I have received, read and 
understood the Bank’s data protection notice: 
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Anexa nr. 1. Circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de scopuri 

 
 
 
 
 

# 

 
 
 
 
 

Scopul prelucrării 

 
 
 
 
 

Sursa datelor 

 
 
 

 
Temeiul juridic al 

prelucrării 

 
 
 

 
Categoria de 

date prelucrate 

 
 
 

 
Perioada de 

stocare 

 
 
 
 
 

Destinatari 

 

Transfer de 

date către o 

țară terță 

sau o 

organizație 

internațional 

ă (Da/Nu) 

Este 

obligatorie 

furnizarea 

datelor cu 

caracter 

personal 

prin lege 

sau prin 

contract? 

(Da/Nu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea și 

executarea 

contractului la care 

persoana vizată 

este parte (contract 

încheiat cu o 

persoană fizică) 

 
 
 
 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

executarea unui 

contract la care 

Persoana vizată este 

parte sau pentru a lua 

măsuri la cererea 

Persoanei vizate 

înainte de a încheia un 

contract (dacă 

Persoana vizată se află 

într-o relație 

contractuală directă cu 

Banca) 

SAU 

Interesul legitim al 

Băncii de a încheia și 

efectua contracte cu 

clienții săi persoane 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date personale 

de identificare 

Date de contact 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ani 

(termenul de 

prescripție) după 

încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bank of China 

Limited, Beijing; 

Bank of China (CEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 
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   juridice (dacă 

Persoana vizată este 

reprezentantul unei 

persoane juridice care 

se află într-o relație 

contractuală cu Banca 

sau care va intra într-o 

astfel de relație) 

     

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Realizarea 

procedurii de 

identificare a 

clienților cerută de 

legislația pentru 

combaterea spălării 

banilor 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale (Legea 

nr. 129/2019 pentru 

prevenirea şi 

combaterea spălării 

banilor şi finanțării 

terorismului) 

 
 
 
 

Date cerute de 

legislația privind 

combaterea 

spălării banilor 

 
 
 

 
5 ani 

de la încetarea 

relației de afaceri 

 
 
 

Banca Națională a 

României; 

Autoritățile Fiscale; 

Bank of China 

Limited, Beijing; 

Bank of China (CEE)  

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 

 
3 

 
 

Evaluarea riscurilor 

impusă de legislația 

pentru combaterea 

spălării banilor 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale (Legea 

nr. 129/2019 pentru 

prevenirea şi 

combaterea spălării 

banilor şi finanțării 

terorismului) 

 
 
 

Date cerute de 

legislația privind 

combaterea 

spălării banilor 

 
 

 
5 ani 

de la încetarea 

relației de afaceri 

 

 
Banca Națională a 

României; 

Autoritățile Fiscale; 

Bank of China (CEE)  

 
 
 

 
Nu 

 
 
 

 
Da 
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  va intra într-o 

relație 

contractuală) 

      

 
 

 
4 

 
 

Gestionarea 

plângerilor 

 
 

 
Persoana vizată 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

Nume; 

Telefon/e-mail; 

Conținutul 

plângerii; 

Documente 

anexate de 

reclamant 

 
5 ani 

de la incetarea 
relației de afaceri 

 
 

Bank of China (CEE)  

 
 

 
Nu 

 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
Soluționarea 

litigiilor privind 

contractele 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 
 

Interesul legitim al 

Băncii de a-și apăra 

drepturile legale și 

contractuale 

 
 
 
 

Date personale 

de identificare; 

date privind 

garanțiile 

 
 
 
 

3 ani 

(termenul de 

prescripție) după 

încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 
 

 
Reprezentant legal 

ca împuternicit de la 

caz la caz 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 

 
6 

 
Asigurarea 

activităților de 

supraveghere 

desfășurate de 

autorități 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

 
 

Date personale 

de identificare; 

Până la încetarea 
relației de afaceri, 
cu excepția cazului 
în care legea sau 

autoritățile 
competente impun 

o perioadă mai 
lungă 

 
 

Autoritatea de 

supraveghere 

 
 

 
Nu 

 
 

 
Da 
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  relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

      

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 

Furnizarea de date 

pentru Centrala 

Riscului de Credit 

fără 

consimțământul 

debitorului 

Persoana vizată 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

 
Datele prevăzute 

în Regulamentul 

nr. 2/2012 

privind 

organizarea şi 

funcționarea la 

Banca Naţională 

a României a 

Centralei Riscului 

de Credit 

 
 
 

7 ani de la data 

la care datele au 

fost raportate 

sau primite de la 

Centrala Riscului 

de Credit 

 
 
 
 

 
Centrala Riscului de 

Credit; Bank of China 

(CEE) 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 

 
Furnizarea de date 

pentru Centrala 

Riscului de Credit 

cu consimțământul 

debitorului 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 

Interesul legitim al 

Băncii de a accesa 

informații despre 

potențialii clienți 

persoane juridice din 

Centrala Riscului de 

Credit 

 
Datele prevăzute 

în Regulamentul 

nr. 2/2012 

privind 

organizarea şi 

funcționarea la 

Banca Naţională 

a României a 

Centralei Riscului 

de Credit 

 
 
 

7 ani de la data la 

care datele au 

fost raportate sau 

primite de la 

Centrala Riscului 

de Credit 

 
 
 
 

 
Centrala Riscului de 

Credit; Bank of China 

(CEE) 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

 
Nu 



Tel: +40 31 802 9888 Nr. Reg. Com./Comp. Reg. No.: 

J40/14523/2019 
CIF/Tax No.: RO41819399 

Piata Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, 
Turnul de Sud, etaj 11, sector 1, București 013702 

Cod SWIFT/SWIFT Code: BKCHROBU Fax: + 40 31 802 9889 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

Executarea 

pretențiilor privind 

neexecutarea 

contractelor 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 
 

Interesul legitim al 

Băncii de a obține 

executarea 

pretențiilor sale 

 
 
 
 
 

Date personale 

de identificare 

 
 

 

3 ani  

(termenul de 

prescripție) după 

încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

Respectarea 

cerințelor pentru 

creditele interne 

conform legislației 

bancare aplicabile 

 
 
 
 
 

Persoana vizată 

 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

 
 
 

Date personale 

de identificare; 

în cazul garanției 

imobiliare, 

datele imobilului 

 

 

 

5 ani de la 

încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 

Banca Națională a 

României; Bank of 

China (CEE); Bank 

of China Limited, 

Beijing 

 
 
 
 
 

Da 

 
 
 
 
 

Da 

 
 

 
11 

 
Îndeplinirea 

sarcinilor legate de 

protecția 

depozitelor 

clienților 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

Date personale 

de identificare; 

datele despre 

clienți și 

tranzacții 

necesare pentru 

îndeplinirea 

 
5 ani de la 

încetarea relației 

de afaceri 

Fondul Național de 

Garantare a 

Depozitelor Bancare; 

Bank of China (CEE); 

Bank of China 

Limited, Beijing 

 
 

 
Da 

 
 

 
Da 
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  relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 obligației de 

divulgare a 

datelor de către 

instituțiile de 

credit ca 

furnizori de date 

de referință 

    

 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 

Respectarea 

cerințelor CRS 

(Directiva 

2014/107/UE și 

Directiva 

2011/16/UE) 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale 

(Directiva 

2014/107/UE și 

Directiva 2011/16/UE) 

Datele 

specificate în 

Codul de 

procedură fiscală 

și în Ordinul nr. 

1939/2016 care 

implementează 

prevederile 

Directivei 

2014/107/UE și 

ale Directivei 

2011/16/UE 

 
 
 
 

5 ani de la 
încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 

Autoritățile 

competente ale 

statelor membre ale 

Uniunii Europene; 

Bank of China (CEE); 

Bank of China 

Limited, Beijing 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 

 
13 

 

Conformitatea cu 

cerințele de 

notificare, 

identificare a 

clientului și 

verificare prealabilă 

(referitoare la 

reședința fiscală) 

stabilite de FACTA 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

 
 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

Date specificate 

în Acordul dintre 

România și 

Statele Unite ale 

Americii pentru 

îmbunătățirea 

conformității 

fiscale 

internaționale și 

pentru 

implementarea 

 
 
 

 
5 ani de la 

încetarea relației 
de afaceri 

 
 

Autoritățile Fiscale; 

Internal Revenue 

Service (autoritatea 

fiscală din SUA); 

Bank of China 

(CEE); Bank of 

China Limited, 

Beijing 

 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 

 
Da 
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  relație 

contractuală) 

 FATCA din 

28.05.2015 și 

legislația 

adiacentă 

    

 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

 
Respectarea 

cerințelor contabile 

și de raportare 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 

 
Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale (Legea 

contabilității nr. 

82/1991) 

 
 
 
 

 
Date personale 

de identificare, 

date de contact 

 
 
 

 
10 ani, sau 5 ani 

pentru 
documentele 

prevăzute în anexa 
4 la Ordinul nr. 

2634/2015 

 
 

 
Autoritățile Fiscale; 

Autoritatea de 

supraveghere; Bank 

of China Limited, 

Peking; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 

15 

 

CCTV 

 

Persoana vizată 

Interesul legitim al 

Băncii de a asigura 

securitatea fizică a 

activelor sale 

 

Imagine 

 
30 de zile de la 

înregistrare 

 

- 

 

Nu 

 

Da 

 
 
 
 

16 

 

Furnizarea de 

informații clienților 

prin telefon 

(înregistrare 

vocală) 

 
 
 
 

Persoana vizată 

Consimțământul 

pentru înregistrarea 

vocii 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

executarea 

contractului (dacă 

Persoana vizată are o 

 
 
 
 

Voce 

 
Pentru perioada 

necesară 
îndeplinirii 
scopurilor 

prelucrării, dar nu 
mai mult de 3 luni 

 
 

 
Bank of China (CEE) 

 
 
 
 

Nu 

 
 
 
 

Da 
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   relație contractuală 

directă cu Banca) 

SAU 

Interesul legitim al 

Băncii de a menține 

relații de afaceri bune 

(dacă Persoana vizată 

este reprezentantul 

unei persoane juridice 

aflate într-o relație 

contractuală cu Banca) 

     

 
 
 
 
 

 
17 

 
 
 
 

 
Monitorizarea și 

prevenirea 

fraudelor 

Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 
 
 

 
Interesul legitim al 

Băncii de a preveni 

frauda 

 
 

Date personale 

de identificare, 

date de contact, 

date despre 

tranzacții; datele 

necesare 

efectuării 

tranzacțiilor 

financiare 

 
 
 
 

5 ani de la 

încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 

 
Banca Națională a 

României; Bank of 

China Limited, 

Beijing; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 

 
Nu 

 

 
18 

Apeluri telefonice, 

altele decât 

plângerile 

(înregistrarea vocii) 

 

 
Persoana vizată 

Consimțământul 

pentru înregistrarea 

vocii; 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

Voce; date 

personale de 

identificare; date 

legate de 

serviciul acordat 

 
5 ani de la 

încetarea relației 
de afaceri 

 

Bank of China (CEE) 

 

 
Nu 

 

 
Da 
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   executarea 

contractului (dacă 

Persoana vizată are o 

relație contractuală 

directă cu Banca) 

SAU 

Interesul legitim al 

Băncii de a menține 

relații de afaceri bune 

(dacă Persoana vizată 

este reprezentantul 

unei persoane juridice 

aflate într-o relație 

contractuală cu Banca) 

(de exemplu, 

card bancar) 

    

 
 
 
 

 
19 

 
 

 
Apeluri telefonice 

cu privire la 

plângeri 

(înregistrarea vocii) 

 
 
 
 

 
Persoana vizată 

Consimțământul 

pentru înregistrarea 

vocii; 

Prelucrarea este 

necesară pentru 

respectarea unei 

obligații legale în 

conformitate cu 

legislația bancară 

aplicabilă 

 
 
 

 
Voce, Date 

personale de 

identificare 

 
 
 

5 ani de la 
încetarea relației 

de afaceri 

 
 
 
 

Bank of China (CEE) 

 
 
 
 

 
Nu 

 
 
 
 

 
Nu 

 
 

20 

 

Inițierea și 

executarea 

serviciilor de plată 

 
 

Persoana vizată 

 
Executarea 

contractului (dacă 

Persoana vizată are o 

 
Date de 

identificare; date 

legate de 

 

5 ani de la 
încetarea relației 

de afaceri 

Instituția financiară 

care oferă servicii de 

plată pentru client; 

Bank of China 

Limited, Beijing; 

 
 

Da 

 
 

Da 
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   relație contractuală 

directă cu Banca) 

SAU 

Interesul legitim al 

Băncii de a efectua 

contractele încheiate 

cu clienții săi persoane 

juridice (dacă 

Persoana vizată este 

reprezentantul unei 

persoane juridice care 

se află într-o relație 

contractuală cu Banca) 

tranzacții de 

plată 

 Bank of China (CEE)   

 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 

Îndeplinirea 

obligațiilor 

contractuale 

privind produsele 

Băncii (de exemplu, 

servicii bancare 

prin internet, 

gestionarea 

conturilor, produse 

de depozit, 

împrumuturi, 

servicii de investiții 

etc.) 

 

 
Persoana vizată; 

Surse externe (de 

exemplu, 

Registrul 

Comerțului sau 

societatea cu care 

Banca are o 

relație 

contractuală sau 

va intra într-o 

relație 

contractuală) 

 
 

 
Interesul legitim al 

Băncii de a efectua 

contractele încheiate 

cu clienții săi persoane 

juridice (dacă 

Persoana vizată este 

reprezentantul unei 

persoane juridice care 

se află într-o relație 

contractuală cu Banca) 

Datele de 

identificare; 

datele de 

contact; datele 

furnizate în 

timpul organizării 

acordului 

referitor la 

servicii; date 

despre tranzacții; 

datele necesare 

garantării 

imobilului; datele 

debitorului gajist; 

datele necesare 

pentru acordarea 

împrumutului. 

 
 
 
 
 

 
5 ani de la 

încetarea relației 

de afaceri 

 
Bank of China 

Limited, Beijing; Bank 

of China (CEE); 

În funcție de tipul de 

serviciu contractat: 

Operatorul sistemului 

de compensare; 

Banca Națională a 

României; Centrala 

Riscului de Credit; 

Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 

Imobiliară; Notarul 

public 

 
 
 
 
 
 
 

 
Da 

 
 
 
 
 
 
 

 
Da 
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Appendix No. 1. Circumstances of the processing of personal data as per purposes 
 

 
 
 
 

# 

 
 

 
Purpose of 

processing 

 
 
 
 

Source of data 

 
 

 
Legal basis of 

processing 

 
 

 
Category of 

processed data 

 
 
 
 

Storage period 

 
 
 
 

Recipients 

Data 

transfer to a 

third country 

or 

international 

organization 

(Yes/No) 

Is it 

mandatory 

to provide 

personal 

data by law 

or by 

contract? 

(Yes/No) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establishing and 

performance of 

contract to which 

the data subject is 

party (contract 

concluded with a 

natural person) 

 
 
 

 
Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

Processing is necessary 

for the performance of a 

contract to which the 

Data Subject is party or 

in order to take steps at 

the request of the Data 

Subject prior to entering 

into a contract (if the 

Data Subject is in a 

direct contractual 

relationship with the 

Bank) 

OR 

The legitimate interest 

of the Bank to conclude 

and perform contracts 

with its legal entity 

clients (if the Data 

Subject is the 

representative of a legal 

entity which is in a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personal 

identification 

data 

Contact data 

 
 
 
 
 
 
 

3 years  

(the statute of 

limitation) 

following the 

termination of 

the business 
relationship; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bank of China 

Limited, Beijing; 

Bank of China (CEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yes 
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   contractual relationship 

with the Bank or shall 

enter in such a 

relationship) 

     

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Carrying out client 

identification 

procedure required 

by anti-money- 

laundering 

legislation 

Data Subject;  
 
 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation (Law no. 

129/2019 on the 

prevention and 

combating of money 

laundering and financing 

of terrorism) 

 
 
 
 

 
Data required by 

the anti-money- 

laundering 

legislation 

 
 
 
 

 
5 years 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
 
 

 
National Bank of 

Romania; National 

Tax Authority; Bank 

of China Limited, 

Beijing; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 
 
 

Yes 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

Risk assessment 

required by anti- 

money laundering 

legislation 

Data Subject;  

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation (Law no. 

129/2019 on the 

prevention and 

combating of money 

laundering and financing 

of terrorism) 

 
 
 
 

Data required by 

the anti-money- 

laundering 

legislation 

 
 
 
 

5 years 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
 
 
 

National Bank of 

Romania; National 

Tax Authority; Bank 

of China (CEE) 

 
 
 
 

 
No 

 
 
 
 

 
Yes 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 
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  contractual 

relationship) 

      

 
 

4 

 

 
Complaint 

management 

 
 

Data Subject 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

Name; Phone/e- 

mail; Content of 

the complaint; 

Documents 

attached by the 

complainant 

 
5 years 

following the 
termination of the 

business 
relationship 

 

 
Bank of China (CEE) 

 
 

No 

 
 

No 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Resolution of 

disputes regarding 

a contracts 

Data Subject;  
 
 
 

 
Legitimate interest of 

the Bank to defend its 

legal and contractual 

rights 

 
 
 
 

Personal 

identification 

data; data 

regarding 

collaterals 

 
 

 
3 years   

(the statute of 
limitation) 

following the 
termination of 

the business 
relationship and 

during the 
dispute period 

 
 
 
 
 

Legal representative 

as proxy on case by 

case basis 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

Yes 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 
 

6 

 

 
Ensuring 

supervisory 

activities carried 

out by authorities 

Data Subject;  
Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

 
 
 

Personal 

identification 

data; 

Until the 

termination of the 

business 

relationship, 

unless a longer 

period is required 

by law or by the 

competent 

authorities 

 
 
 
 

Supervisor authority 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Yes 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 
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  contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

      

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Providing data for 

the central credit 

register without the 

consent of the 

burrower 

Data Subject 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 

 
Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

 
 

Data set out in 

the Regulation 

no. 2/2012 

issued by the 

National Bank of 

Romania on the 

organization and 

functioning of 

the Central 

Credit Register 

 
 
 

7 years 

following the 

date when data 

was reported to, 

or received from 

the Central 

Credit Register 

 
 
 
 
 

Central Credit 

Register; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 

 
8 

 
 

 
Providing data for 

the central credit 

register with the 

consent of the 

burrower 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

 
 
 

Legitimate interest of 

the Bank to access 

information regarding 

potential legal entity 

clients from the central 

credit register 

Data set out in 

the Regulation 

no. 2/2012 

issued by the 

National Bank of 

Romania on the 

organization and 

functioning of 

the Central 

Credit Register 

 
 

7 years following 
the date when 

data was reported 
to, or received 

from the Central 

Credit Register 

 
 
 

 
Central credit 

register; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 

 
No 

 
 
 
 

 
No 
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  contractual 

relationship) 

      

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 

 
Claim enforcement 

regarding non- 

performance of 

contracts 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 
 

 
Legitimate interest of 

the Bank to obtain the 

enforcement of its 

claims 

 
 
 
 
 

Personal 

identification 

data 

 
 
 

 
3 years (the 

statute of 

limitation) 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 

 
10 

Compliance with 

requirements for 

internal credits 

according to 

applicable banking 

legislation 

 
 

 
Data Subject 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

Personal 

identification 

data; in case of 

real estate 

collateral, the 

data of the real 

estate 

5 years 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
National Bank of 

Romania; Bank of 

China (CEE); 

Bank of China 

Limited, Beijing 

 
 

 
Yes 

 
 

 
Yes 

 
 

 
11 

 

Performing tasks in 

relation to the 

protection of 

clients’ deposits 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

Personal 

identification 

data; 

client and 

transaction data 

necessary to 

perform data 

 
5 years  

following the 
termination of 
the business 
relationship 

 
National Deposit 

Insurance Fund; 

Bank of China 

(CEE); Bank of 

China Limited, 

Beijing 

 
 

 
Yes 

 
 

 
Yes 
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  has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 disclosure 

obligation of 

credit 

institutions as 

reference-data 

providers 

    

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

 
Compliance with 

CRS (2014/107/EU 

Directive and 
2011/16/EU 

Directive) 

requirements 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 

 
Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

(2014/107/EU Directive 

and 2011/16/EU 

Directive) 

 
Data as specified 

in the Fiscal 

Procedure Code 

and Order no. 

1939/2016, 
implementing 

the provisions of 

2014/107/EU 

Directive and 

2011/16/EU 

Directive 

 
 
 

 
5 years  

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
 
 

 
Competent 

authorities of EU 

Member States; 

Bank of China 

(CEE); Bank of 

China Limited, 

Beijing 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 

 
13 

 
Compliance with 

notification, client 

identification and 

due diligence 

requirements 

(concerning to tax 

residence) set out 

by FACTA 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

 
 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

Data specified in 

the Agreement 

between 

Romania and the 

United States of 

America for the 

improvement of 

international 

fiscal compliance 

and for the 

implementation 

 
 
 

5 years  
following the 

termination of 
the business 
relationship 

 
 

National Tax 

Authority; Internal 

Revenue Service (the 

U.S. tax authority); 

Bank of China 

(CEE); Bank of 

China 

Limited, Beijing 

 
 
 
 

 
Yes 

 
 
 
 

 
Yes 
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  will enter into a 

contractual 

relationship) 

 of FATCA dated 

28.05.2015 and 

adjacent 

legislation 

    

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 

 
Compliance with 

accounting and 

reporting 

requirements 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 
 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

(Accounting Law no. 

82/1991) 

 
 
 
 

 
Personal 

identification 

data, contact 

data 

 
 
 
 

10 years, or 5 
years for the 
documents 
provided in 

Annex 4 of the 
Order no. 

2634/2015 

 
 

 
National Tax 

Authority; 

Supervisory 

authority; Bank of 

China Limited, 

Peking; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 

15 

 

CCTV 

 

Data Subject 

Legitimate interest of 

the Bank to ensure the 

physical security of its 

assets 

 

Image 

 
30 days from 

recording 

 

- 

 

No 

 

Yes 

 
 

16 

 
Providing 

information for 

clients via phone 

(voice recording) 

 
 

Data Subject 

Consent for the 

recording of the voice 

Processing is necessary 

for performance of 

contract (if the Data 

Subject is in a direct 

 
 

Voice 

For the period 
necessary to fulfil 

the purposes of 
processing, but 

not longer than 3 
months 

 

 
Bank of China (CEE) 

 
 

No 

 
 

Yes 
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   contractual relationship 

with the Bank) 

OR 

The legitimate interest 

of the Bank to maintain 

good business 

relationships (if the Data 

Subject is the 

representative of a legal 

entity which is in a 

contractual relationship 

with the Bank) 

     

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

Fraud monitoring 

and fraud 

prevention 

Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 
 
 

Legitimate interest of 

the Bank to prevent 

fraud 

 

 
Personal 

identification 

data, contact 

data, transaction 

data; data 

necessary to 

carry out 

financial 

transactions 

 
 
 

 
5 years  

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
 
 
 

National Bank of 

Romania; Bank of 

China Limited, 

Beijing; Bank of 

China (CEE) 

 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 
 
 

No 

 
18 

Phone calls other 

than complaints 

(voice recording) 

 
Data Subject 

 

Consent for the 

recording of the voice; 

Voice; Personal 

identification 

data; data 

related to the 

5 years 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 

Bank of China (CEE) 
 

No 

 
Yes 
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   Processing is necessary 

for performance of 

contract (if the Data 

Subject is in a direct 

contractual relationship 

with the Bank) 

OR 

The legitimate interest 

of the Bank to maintain 

good business 

relationships (if the Data 

Subject is the 

representative of a legal 

entity which is in a 

contractual relationship 

with the Bank) 

given service 

(e.g., bank card) 

    

 
 
 
 
19 

 
 

Phone calls on 

complaints 

(voice recording) 

 
 
 
 

Data subject 

Consent for the 

recording of the voice; 

Processing is necessary 

for compliance with a 

legal obligation 

according to the 

applicable banking 

legislation 

 
 
 

Voice, Personal 

identification 

data 

 
 

5 years 
following the 

termination of 
the business 
relationship 

 
 

 
Bank of China (CEE) 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

No 

 
 

20 

 

Initiating and 

performing 

payment services 

 
 

Data Subject 

 
Performance of contract 

(if the Data Subject is in 

a direct contractual 

Identification 

data; payment 

transaction 

related data 

5 years 
following the 

termination of 
the business 
relationship 

The financial 

institution providing 

payment services for 

the client; Bank of 

China Limited, 

 
 

Yes 

 
 

Yes 
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   relationship with the 

Bank) 

OR 

The legitimate interest 

of the Bank to perform 

the contracts concluded 

with its legal entity 

clients (if the Data 

Subject is the 

representative of a legal 

entity which is in a 

contractual relationship 

with the Bank) 

  Beijing; Bank of 

China (CEE) 

  

 
 
 
 
 
 
 

21 

 

 
Performance of 

contractual 

obligations 

concerning the the 

Bank’s products 

(e.g., internet 

banking, account 

management, 

deposit products, 

loans, investment 

services etc.) 

 
Data Subject; 

External 

sources (e.g., 

the Trade 

Registry or the 

company with 

which the Bank 

has a 

contractual 

relationship or 

will enter into a 

contractual 

relationship) 

 
 
 

The legitimate interest 

of the Bank to perform 

the contracts concluded 

with its legal entity 

clients (if the Data 

Subject is the 

representative of a legal 

entity which is in a 

contractual relationship 

with the Bank) 

Identification 

data; contact 

data; data 

provided during 

arrangement of 

the agreement 

relating to the 

services; 

transaction data; 

data necessary to 

collateralize the 

real estate; the 

pledger’s data; 

data necessary 

for providing the 

loan. 

 
 
 
 

 
5 years 

following the 

termination of 

the business 

relationship 

 
Bank of China 

Limited, Beijing; 

Bank of China 

(CEE); 

Depending on the 

type of service 

contracted: Clearing 

system operator; 

Romanian National 

Bank; Central credit 

register; Land Book 

Registry; Public 

Notary 

 
 
 
 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 
 
 
 

Yes 

 


