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CAMPANIE  

Pachete screening Regina Maria la pret special – la deschiderea unui pachet de cont curent 

"ZERO SIMPLU" de la Raiffeisen Bank 

 

 

1. Organizator al campaniei promotionale “Pachete de screening cu reducere pentru pacientii 
RM care isi iau oferta speciala Raiffeisen Bank pentru pachetul ZERO Simplu” este Centrul Medical 

Unirea S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, înregistrata la 
Registrul Comertului sub numărul J40/15930/1991, codul fiscal RO5919324, având contul 
RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Dorobanți, reprezentată prin 
Director General si denumita in continuare "Reteaua de sanatate REGINA MARIA", sau 
"REGINA MARIA", sau "Organizator” 
 
Raiffeisen Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, 
Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 256C, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului 
J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 361820, 
inregistrata in Registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, capital social in suma de 1.200 mil. 
lei, integral varsat, reprezentata legal prin Manager Servicii de Marketing, Directia Marketing si 
Manager Departament Dezvoltare, Business Clienti Persoane Fizice, denumita in prezentul 
document, "Co-Organizator” 
 

2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

a) Decizia de derulare a prezentei campanii promotionale, denumita in cele de urmeaza 
„Campania”, 

conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti. 
b) Campania promotionala se desfasoara in perioada 3 februarie – 31 martie 2021 

(inclusiv) si are 
loc pe teritoriul Romaniei; 

c) Locatii REGINA MARIA unde este valabila oferta: Policlinicile din toata reteaua 

REGINA MARIA din Bucuresti si din tara, exclus clinicile partenere. 

 
 
3. CONDITII DE PARTICIPARE 
3.1. La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, care in perioada derularii Campaniei 3 

februarie – 31 martie 2021 (inclusiv), indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
a. au implinit minim varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei 
b. sunt domiciliati in Romania  
c. au primit comunicarea prin SMS sau Newsletter care include beneficiile campaniei 
d. sunt pacienti noi sau existenti, neabonati si/ sau abonati ai Retelei de sanatate REGINA MARIA, 
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e. sunt pacienti noi sau existenti, neabonati si/ sau abonati ai Retelei de sanatate REGINA MARIA 
care pana la de data de incepere a campaniei nu sunt clienti activi Raiffeisen Bank si, in perioada 
Campaniei acceseaza https://tinyurl.com/yau7tng5, completeaza informatiile solicitate in formular 
si isi deschid ulterior pachetul de cont curent “ZERO Simplu” de la Raiffeisen Bank, parcurgand 
intregul flux precizat la art 4.4 de mai jos. 
 

Reducerile din campanie: 

 

3.2  Pacientii REGINA MARIA care au primit comunicarea campaniei, in conditiile descriese 

la 3.1, si indeplinesc conditiile de participare, beneficiaza de oferta speciala pentru Pachetul 

de cont curent “ZERO Simplu” de la RAIFFEISEN BANK, timp de un an de zile, cu 

urmatoarele beneficii 

     

Pachet de cont curent "ZERO Simplu" 

Card de debit inclus in pachet:  

MasterCard contactless (in Lei), Visa contactless (in 

Lei) sau Mastercard Student Contactless Lei 

(disponibil doar pentru clientii cu varsta cuprinsa intre 

18-25 ani) 

Taxa administrare pachet 

Gratuit 1 an. 
Ulterior, dupa primul an se pastreaza zero lei taxa pe luna 
daca se efectueaza min. 1 plata lunara cu cardul online, 
alternativ, se va percepe o taxa de 10 Lei/luna. 

Taxa initiala de emitere card lei 0 Lei 
Taxa anuala de administrare card lei 0 Lei 
Taxa inlocuire card la expirare lei 0 Lei 
Abonament lunar Mobile banking: 

Raiffeisen Smart Mobile 
0 Lei 

  
Mastercard contactless Lei/MasterCard 
student 

Visa 
Contactless 
Lei 

Depunere initiala minima in cont pentru 
fiecare card de debit atasat  

0 lei 0 Lei 

Taxa de regenerare PIN  0 Lei 
Taxa de blocare card  0 Lei 
Tranzactii de tip Gambling 1.50% 1.50% 
Comision pentru plati la comerciantii acceptanti 
Operatiuni in strainatate 0% 
Operatiuni in Romania 0% 
Comision pentru operatiuni de eliberare numerar 
Operatiuni la ghiseele bancilor 

acceptatoare din strainatate 
1.50% 

Operatiuni la ATM-urile bancilor 
acceptatoare din strainatate 

1.50% 
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Ridicare numerar la ATM-urile 
apartinand Raiffeisen Bank  

0 lei 

Ridicare numerar la ATM-urile altor 
banci romanesti acceptatoare de card 

0 lei 

Operatiuni la ghiseele altor banci 
romanesti acceptatoare de card 

1.50% 

Operatiuni efectuate la ATM-urile Raiffeisen Bank 
Plati facturi  0 Lei 
Listare miniextras (ultimele 10 tranzactii) 0 Lei 
Modificare PIN  0 Lei 
Reincarcare cartele preplatite 0 Lei 
Incasari in contul curent inclus in Pachet 
  Intrabancare Interbancare 
In Lei 0 Lei 0 Lei 
Tranzactii in Lei 

  Mobile banking / Internet banking Agentii 

Intrabancare intre conturile aceluiasi 
client 

0 Lei 15 Lei 

Intrabancare intre clientii bancii 0 Lei 15 Lei 
Interbancare  0 Lei 15 Lei 
Externe 4 lei 15 lei 
Anulare ordin de plata pentru plati 

interbancare in Lei 
10 Lei/ operatiune 

In cazul platilor efectuate ca urmare a executarii unei instructiuni de propriri, comunicata bancii de un 
organ de executie (judecatoresc/fiscal), banca va percepe pentru toate aceste plati urmatoarele comisoane: 
valori mai mici sau egale cu 100 lei- 2.5 Lei; valori mai mari de 100 Lei - 20 Lei) 

Tranzactii in valuta 

  Mobile banking / Internet banking Agentii 

Intrabancar intre conturile aceluiasi client 0 lei 15 lei 
Intrabancar intre clientii bancii 3 lei 15 lei 

Interbancare 4 lei, plus speze SWIFT 
15 lei, plus 

speze SWIFT 

Speze SWIFT 50 lei/ mesaj 
50 lei/ 

mesaj 
Taxa suplimentara pentru urgenta, data de 

valuta D sau D+1 
250 lei 250 lei 

Comision extern standard (pentru plati cu 
optiunea OUR) 

100 lei 100 lei 

Comision de 
investigatii//anulare/returnare/anularea platii 
in valuta /modificare instructiuni de plata 

25 Euro 

Debitare directa, ConfortaBill  0 Lei  
Descoperit de Cont (Overdraft) Marja 4.99% + IRCC 
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Lista completa a taxelor si comisioanelor se gaseste aici: 
https://www.raiffeisen.ro/wps/wcm/connect/7f4a86a8-bcd6-4f19-acb1-06342fa6e916/20200415-Tarife-
si-comisioane-standard-persoane-fizice.pdf?MOD=AJPERES  
     
Comisionul nu se percepe clientilor Titulari de conturi curente (a) incluse intr-un "Pachet", incepand cu 
urmatoarea zi lucratoare, pentru incasarile in Lei, dupa data (i) deschiderii contului curent de tip Pachet 
(ii) modificarii contului curent detinut in cont curent de tip Pachet dupa caz si (b) asociate unui credit 
(exceptie fac produsele de credit de tip descoperit de cont (overdraft) si Card de credit). 

     
Banca acorda o reducere de 100%  a taxei lunare de administrare a Conturilor de tip ZERO Simplu cu 
conditia sa fie efectuata cel putin o “Tranzactie electronica” in decursul unei luni calendaristice:(a) dintr-
unul dintre conturile curente incluse in Pachet, indiferent de valuta in care a fost deschis sau (b) prin 
intermediul cardul de credit, inclus in Pachetul detinut.  
In sensul  celor de mai sus, prin “Tranzactia electronica” se intelege orice plata efectuata: 
(i)  la POS sau online cu cardul de debit sau cardul de credit, inclus in Pachet; 
(ii) prin serviciul Raiffeisen Online sau Smart Mobile; 
(iii) prin intermediul serviciului Debitare Directa sau FixPay.  
Pentru evitarea oricarui dubiu, nu este considerata “Tranzactie electronica”: orice incasare 
intrabancara/interbancara inclusiv in contul de card de credit, transferul de sume de bani intre conturile 
curente/de card de credit ale Titularului, detinute la Banca (cu exceptia celor efectuate prin serviciul 
FixPay), retragerea de numerar din contul curent/de card de credit, debitarea automata efectuata de catre 
Banca din conturile curente/de card de credit, incluse in Pachet cu orice sume datorate de Client conform 
contractelor incheiate cu Banca, cum ar fi, dar fara a se limita la taxe/comisioane, rate aferente creditelor.  
  Se va lua in considerare “Tranzactia electronica”, in sensul celor de mai sus, efectuata  pana in ultima zi 
a fiecarei luni calendaristice, anterioare lunii in care este scadenta taxa lunara de administrare a Conturilor 
de tip Pachet ZERO Tot sau ZERO Simplu. 

 
3.3.  Dupa deschiderea unui pachet ZERO Simplu la Raiffeisen Bank pacientii vor putea accesa 

cu reducere urmatoarele pachete in Reteaua de sanatate REGINA MARIA: 

Denumire pachet Investigatii pachet 

a-Screening Lady 
Consult obstetrica ginecologie 
Eco tv 

a-Screening ecografie femei 
Eco san bilateral 
Eco tiroida 
Eco abdoment total 

a-Screening urologie 
Consult urologie 
Eco aparat urinar/prostata 

a-Screening cardiologie 
Consult cardio 
Ecografie cord si dopller 
EKG  

a-Screening colorectal Consult gastroenetrologie 
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Colonoscopie 

a-Screening gastrologie 
Consult gastroenetrologie 
Endoscopie superioara 

a-Screening dermatologie 
Consult dermatologie 
Dermatoscopie 

a-Screening ORL 
Consult ORL  
Fibroscopie nazofaringiana  
Impedansmetrie 

a-Screening tiroida 
Consult endocrinologie 
Eco tiroida 

a-Screening oftalmologie copii 
Consult oftalmogie 
Screening oftalmo 0-4 ani 

a-Pachet logopedie copii 
Consult initial 
10 sedinte logopedie 

a-Screening eco nou nascuti 
Eco transfontanelara  
Eco sold 

a-Screening preventie adulti 
Consult MI/MG 
Ecografie abdomen 
EKG 

 

Aceste pachete se ofera in functie de specificul fiecarui centru si in limita locurilor disponibile. 

• Medicii la care se pot programa pacientii: medicii din policlinicile REGINA MARIA din 

Bucuresti si tara (exceptie partenerii), care au competenta conform serviciilor alocate in 

pachete, in afara de medicii cu plata integrala; 

• Modalitati de programare: direct in receptiile din policlinicile Regina Maria din tara si 

Bucuresti  

• Pacientii vor fi listati pe PACHETE SCREENING cu discount de 15%-20% la pachetele 

disponibile in locatii. 

 

• Pacientul va achita contravaloarea pachetului achizitionat cu reducerile aferente, la receptia 
Regina Maria. 

 
4. MECANISMUL CAMPANIEI 
 

4.1 Participantii la aceasta campanie iau la cunostinta si accepta faptul ca participarea la 
campanie si ulterior acordarea reducerilor se va face sub rezerva indeplinirii cumulativ a 
conditiilor prevazute in CONDITII DE PARTICIPARE de la 3.1 precum si a urmatoarelor 
conditii: 
- Pacientii REGINA MARIA care vor sa beneficieze pe perioada Campaniei de oferta Raiffeisen 
Bank – Pachetul “ZERO Simplu – cu zero costuri si zero conditii”: 
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o acceseza link-ul https://tinyurl.com/yau7tng5 * 
o completeaza informatiile solicitate in formularul din pagina 
o vor fi contactati de un operator Call Center din partea Raiffeisen Bank, mentioneaza 

la Call Center ca sunt clienti Regina Maria si vor sa beneficieze de oferta speciala 
o se vor prezenta in Agentia Raiffeisen Bank selectata, pentru a ridica cardul de debit, 
o vor beneficia de pachetul “ZERO Simplu” gratuit in primul an, conform conditiilor 

mentionate la punctul 3.2. 
* *Prin accesarea linkului, vei fi directionat catre website-ul Raiffeisen Bank.  

 
- Pacientii vor specifica la receptia REGINA MARIA ca si-au deschis un pachet de cont 

curent ZERO Simplu Raiffeisen Bank pe perioada promotiei si doresc sa achizitioneze 

pachetul de servicii medicale, conform campaniei in desfasurare. 

-  Reteaua de sanatate REGINA MARIA va oferi celor care indeplinesc cumulativ conditiile 
prevazute la CONDITII DE PARTICIPARE din Regulament, reducerea la pachetele de servicii 
medicale de la art.3.3 
 

4.2. 4.2.1. CANALE DE INFORMARE: 

• Newsletter;  

• SMS; 
*comunicare catre pacientii cu acord de marketing pentru fiecare dintre cele doua canale de 
comunicare 

 
CONTINUT NEWSLETTER: 
 

HL: E foarte simplu sa ai banking cu zero costuri si reducere la pachetele de screening Regina 

Maria! 

 

Aplica pentru noul cont curent ZERO Simplu de la Raiffeisen Bank, prin link-ul de mai jos, arata-ne 

in receptia policlinicilor e-mailul cu acest mesaj si beneficiezi de preturi speciale la pachetele de 

screening REGINA MARIA din campanie.  

 

Info si aplica cont curent ZERO Simplu* :https://tinyurl.com/yau7tng5 

Nu uita sa mentionezi la deschiderea pachetului de cont curent ca beneficiezi de campania REGINA 

MARIA! 

 

Detalii campanie si regulament: https://bit.ly/2YCq0pT 

 

 

*Prin accesarea linkului, vei fi directionat catre website-ul Raiffeisen Bank. 

 
 

CONTINUT SMS:  
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Aplica pentru contul ZERO Simplu de la Raiffeisen Bank https://tinyurl.com/yau7tng5 si ai preturi 

speciale la REGINA MARIA. Mentioneaza ca ai primit oferta. 

 

 
5. ACORDAREA REDUCERILOR 

5.1 Reducerea la pachetul de cont curent “ZERO Simplu” se va acorda la momentul deschiderii 
acestuia pentru urmatorul an calendaristic, conform mentiunilor din sectiunea 3.2  
5.2 Reducerea se va acorda pe loc, la efectuarea platii serviciilor medicale in conditiile 
mentionate 
mai sus. 
5.3 Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal 
sau 
expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii campaniei 
promotionale catre Organizator si Co-Organizatorul campaniei. 

 

 
 
6. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEI 

6.1. Campania va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau poate înceta înainte de 
termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră (fiind asimilate cazurilor de forta 
majora, cazurile fortuite), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente 
de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului si Co 
Organizatorului..  
6.2.  Situaţiilor avute în vedere la art. 6.1. le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe 
competente sau ale altei autorităţi publice competente.  
6.3. În situaţiile avute în vedere la art. 6.1., 6.2. Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către 
Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de 
despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la 
cunoştinţă publică pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro si pe site-ul: www.reginamaria.ro. 
In aceste situatii de mai sus, Organizatorul si Co- Organizatorul va anunta publicul prin afisare cu cel 
putin 2 zile bancare inaintea intreruperii/incetarii Campaniei 
(4) In vederea evitarii oricarui dubiu, in situatia modificarii/suspendarii/intreruperii Campaniei 
participantii nu vor fi indrituiti sa primeasca orice despagubire/deducere/indemnizatie. 
 
7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1. In cadrul prezentei campanii, Organizatorulsi Co-organizatorul vor prelucrain calitate de 
Operatori independenti  datele cu caracter personal ale Participantilor inscrisi in conditiile art. 3 si 7.  

7.2. Organizatorii pun la dispozitia Participantilor Notele de informare cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal specifice prezentei campanii. Pentru REGINA MARIA, atasate ca Anexa 
1 si anexa 2  prezentului Regulament. Prin inscrierea in campanie, Participantii declara ca au luat la 
cunostinta aceste Note. 
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8. CLAUZE DIVERSE 

8.1. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea de catre participanti a 
prezentului Regulament. 
8.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe perioada de 
desfasurare a Campaniei pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro si pe site-ul www.reginamaria.ro 
8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale, 
eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi puse la dispozitia publicului prin 
afisare pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro si pe site-ul www.reginamaria.ro. 
8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica 
organizarea si desfasurarea Campaniei. 
8.5. Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele 
nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a 
functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).  
Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, 
daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care 
Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor 
eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, 
in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor 
acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot 
datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a 
echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot 
datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor 
si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.  
Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte 
defectiuni. 
8.6. Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la mită și corupție este de o importanță 
fundamentală pentru Prestator si Beneficiar. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, 
consultanții, contractanții și subcontractanții lor: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind 
mita și corupția; (ii) nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să 
încalce oricare dintre prevederile privind mita si coruptia; (iii) nu va oferi, promite, primi sau solicita 
orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public; (iv) vor 
păstra în vigoare măsuri anti-mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și 
ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita si coruptia, inclusiv 
de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările; și (v) vor asista în mod rezonabil cealaltă 
Parte la solicitarea și pe cheltuiala rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligațiilor legate de 
mită și corupție impuse prin lege 
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

Pachete screening REGINA MARIA la pret special – la inscrierea pentru Pachetul de cont 

curent "ZERO Simplu" de la Raiffeisen Bank 

 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre REGINA MARIA– 

 

 
1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal  
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in 
calitate de Operator de catre: 

- CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de 
la Brad nr. 5B, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15930/1991, 
cod unic de inregistrare RO5919324, reprezentata prin Fady Chreih, in calitate de Director 
General,  

denumita in continuare “Operatorul” 

 
Responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre Operator poate fi contactat la adresa 
dpo@reginamaria.ro. 
 
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra date cu caracter personal ale pacientilor REGINA 
MARIA care si-au dat consimtamantul pentru a primi comunicari comerciale si ale Participantilor 
care vor solicita achizitia unui pachet promotional. Aceste date constau in: nume, prenume, data 
nasterii, CNP, numar de telefon, adresa de email, calitatea de pacient cu acorduri de marketing, acolo 
unde este cazul, calitatea de participant la campania promotionala Pachete screening REGINA 
MARIA la pret special – la inscrierea pentru deschiderea de cont Raiffeisen Bank "ZERO Simplu", 
date privind platile efectuate pentru pachetele promotionale achizitionate. 
Participantii se pot programa personal pentru serviciile oferite in conditiile prezentei campanii. 
Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 2 nu vor putea 
participa la campanie, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a pacientului si/sau 
crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii in vederea beneficierii de reducerile aplicate 
conform prezentului Regulament. 
 
3. Scopul si temeiul prelucrarii 
 
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in 
scopul 
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- Comunicarii prezentei Campanii catre pacientii REGINA MARIA care si-au dat acordul 
pentru comunicari comerciale, in temeiul art. 6, alin. (1) lit (a) din GDPR. 
 

- Identificarii, programarii, facturarii si incasarii platilor efectuate in conditiile prezentei 
campanii in temeiul art. 6, alin. (1) lit. (b) din GDPR  
 

- indeplinirii unei obligatii legale, in cazul in care avem o astfel de obligatie (de ex. in scopuri 
financiar-contabile sau in scop de arhivare), in temeiul art. 6, alin. (1) lit. (c) din GDPR 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi dezvaluite si catre 
alte persoane, doar pentru scopurile enuntate la art. 3, dupa cum urmeaza: altor societati din cadrul 
Retelei de Sanatate Regina Maria, din care Organizatorul face parte, contractori ai Organizatorului 
sau furnizori de servicii, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte 
obligatiile impuse de legislatia in vigoare, de exemplu in domeniul financiar-contabil. 

In oricare dintre variante, dezvaluirea datelor cu caracter personal se va face in conformitate cu legea 
aplicabila in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. 

5. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Operator conform prevederilor 
legale aplicabile. Astfel, datele de identificare ale pacientilor sunt prelucrate pe toata perioada stocarii 
datelor cu caracter medical, care, in functie de prevederile legale, poate dura pana la 100 de ani. 
Datele de contact sunt prelucrate pe perioada de valabilitate a acestota, in functie de cele confirmate 
de pacienti, iar datele financiare pot fi prelucrate pentru o perioada de pana la 10 ani.  
 
6. Drepturile persoanelor vizate 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe 
durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de a-si retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru scopurile precise pentru care a fost acordat; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; 
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad 

contrariul; 
(vii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro. 
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Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior transmitand o solicitare la adresa 
feedback@reginamaria.ro sau dpo@reginamaria.ro. 
 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

Pachete screening REGINA MARIA la pret special – la inscrierea pentru Pachetul de cont 

curent "ZERO Simplu" de la Raiffeisen Bank 

 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre RAIFFEISEN 

BANK– 

In vederea prestarii serviciilor bancare, Raiffeisen Bank prelucreaza date cu caracter personal, in 
conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, 
respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa. 
  

1. Categorii ale persoanelor fizice vizate 
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Bank apartin urmatoarelor 
categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii 
legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitii pe Cont/Utilizatorii ai Clientului, Codebitori, 
Garanti, Beneficiarii reali, membrii familiilor acestora, precum si orice alte persoane fizice ale caror 
date ar putea fi furnizate de Client catre Raiffeisen Bank sau care ar putea fi prelucrate in contextul 
relatiei dintre Raiffeisen Bank si Client (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, 
„Persoane Vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt transmise catre Raiffeisen Bank la initierea 
relatiilor contractuale cu Clientul sau sunt dezvaluite catre Raiffeisen Bank pe parcursul derularii 
acestora. Banca poate prelucra datele cu caracter personal apartinand Persoanelor Vizate si dupa 
incetarea relatiei contractuale cu Clientul, pentru a se conforma obligatiilor legale ce incumba in 
sarcina sa, inclusiv a obligatiilor incidente in materia arhivarii. 
  

2.  Scopurile prelucrarii datelor caracter personal 
  
Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza: 
  
2.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Raiffeisen Bank prelucreaza datele cu caracter personal 
pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice 
ale Bancii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei 
in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, inclusiv prin crearea si 
utilizarea listelor de avertizare; efectuarea operatiunilor de identificare a clientelei in contextul 
desfasurarii relatiei contractuale, conform obligatiilor legale; prevenirea fraudelor si garantarea 
secretului bancar inclusiv prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat si prin 
intreprinderea demersurilor necesare pentru identificarea clientelei; raportarea tranzactiilor; 
realizarea de audituri si investigatii interne; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea 
conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de 
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supraveghere bancara asupra Bancii si a entitatilor din Grupul Raiffeisen si de raportare catre 
entitatile din Grupul Raiffeisen sau catre autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerintele 
prudentiale aplicabile institutiilor de credit si grupurilor din care fac parte, inclusiv cerinte de 
diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea eligibilitatii in 
vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de 
acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de 
creditare si determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin 
crearea de profile; managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; 
furnizarea serviciilor bancare constand in operatiuni de plata/care implica tranzactii bancare – (a) 
initiate de catre o Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.1 de mai 
sus), in calitate de initiator al platii sau (b) initiate catre o Persoana Vizata, in calitate de beneficiar al 
platii, incluzand generarea unui document care atesta efectuarea operatiunii respective (confirmarea 
operatiunii - daca este cazul, respectiv extras de cont); procesarea operatiunilor de plati/incasari prin 
sistemele SWIFT, SEP, SENT, REGIS, TARGET, dupa caz; desfasurarea in bune conditii a 
operatiunilor de procesare a tranzactiilor bancare, inclusiv gestiunea calitatii datelor aferente 
operatiunilor de procesare a tranzactiilor si asigurarea unui mod unitar de completare a mentiunilor 
din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in acest context; furnizarea informatiilor cu 
privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Persoanele Vizate prin intermediul unui 
Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre 
Persoanele Vizate prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; asigurarea securitatii 
in incintele Raiffeisen si ale sucursalelor sale; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si 
arhivarea documentelor; gestionarea calitatii datelor; implementarea masurilor de securitate a datelor 
cu caracter personal. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, 
si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate si/sau pe contractul dintre Client 
si Banca. 
  
2.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si Raiffeisen Bank, aceasta 
prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale cu 
Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor financiar-bancare (inclusiv a serviciilor on-
line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii); furnizarea 
informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Client prin intermediul unui 
Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre 
Client prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; gestionarea unor incidente care 
pot aparea pe parcursul executarii contractului dintre Client si Banca, prin crearea si intocmirea unor 
liste de avertizare, de exemplu, in cazul descoperirii neautorizate de cont; optimizarea serviciilor 
financiar-bancare, inclusiv prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; 
gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea 
bunurilor propuse in garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile 
din Grupul Raiffeisen;; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora; 
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constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si 
sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile bancare contractate. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, 
si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. 
 
2.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Raiffeisen Bank, in contextul desfasurarii 
obiectului sau de activitate, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: transmiterea datelor 
catre Biroul de Credit inainte de intrarea si pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de 
aplicare a regulilor privind Biroul de Credit – pentru acest scop de prelucrare, Banca si Biroul de 
Credit SA actioneaza in calitate de operatori asociati; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in 
cazul solicitarilor facute de catre Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 
2.1.1 de mai sus) prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi si 
executarea ordinelor de plata initiate de catre Persoana Vizata prin intermediul unui Prestator de 
servicii de initiere a platii, in cazul in care astfel de activitati implica prelucrarea datelor apartinand 
unor alte Persoane Vizate in afara de Clientul Bancii; facilitarea indeplinirii de catre Banca a 
obligatiilor de supraveghere care ii incumba fata de entitatile din Grupul Raiffeisen; asigurarea unui 
nivel corespunzator de cunoastere a clientelei entitatilor din Grupul Raiffeisen; obtinerea de 
informatii privind desfasurarea procedurii de insolventa privind Persoanele Vizate prin accesarea 
Buletinului Procedurilor de Insolventa; efectuarea de profile si analize pentru prevenirea si reducerea 
riscurilor de frauda prin crearea si utilizarea unor liste de avertizare;  asigurarea posibilitatii de 
exercitare a drepturilor Bancii prin efectuarea de cercetari pentru identificarea bunurilor aflate in 
proprietatea Persoanelor Vizate aflate in evidenta Bancii cu sume restante;  activitati de profilare si 
segmentare in scop de analiza si marketing, inclusiv in vederea ofertarii celor mai potrivite produse 
si servicii, prin consultarea datelor furnizate in mod direct de catre Persoanele Vizate, a datelor 
generate de catre Banca cu privire la Persoanele Vizate si a datelor colectate de Banca din surse 
externe (cum ar fi, date aferente listelor de avertizare si altor liste efectuate si tinute la nivelul Bancii 
cum ar fi lista popririlor, lista litigiilor; date tranzactionale sau care rezulta din utilizarea produselor 
si serviciilor Raiffeisen Bank; date privind istoricul relatiei cu Banca sau cu alte entitati din Grupul 
Raiffeisen; date colectate din surse publice si de la partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank); 
imbunatatirea produselor si serviciilor bancare furnizate si a experientei Persoanelor Vizate, inclusiv 
prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, prinoptimizarea costurilor si a bugetelor, prin 
asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta, segmentarea clientilor; proiectarea, 
dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor 
de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea 
reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre 
Persoana Vizata. 
  
2.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana Vizata cu ocazia deschiderii relatiei de 
afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru: 
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marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, 
servicii si activitati ale Bancii si/sau ale altor entitati din Grupul Raiffeisen si/sau ale partenerilor 
acesteia, precum si efectuarea de catre Raiffeisen Bank, direct sau prin partenerii contractuali ai 
acesteia si/sau prin alte entitati din Grupul Raiffeisen, a studiilor de marketing cu privire la produsele, 
serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank si/sau ale altor entitati din Grupul 
Raiffeisen si/sau ale partenerilor acesteia;analiza preferintelor, solvabilitatii, riscului de creditare, 
gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte 
personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei Vizate, inclusiv prin consultarea 
bazelor de date ale ANAF, precum si a oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice 
in masura in care consimtamantul este necesar potrivit cerintelor aplicabile;generarea de oferte si 
comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice (de exemplu, fisiere cookies, pixeli 
si/sau alte tehnologii similare) care implica efectuarea unui proces decizional automatizat (incluzand 
crearea de profiluri) care poate produce efecte juridice asupra Persoanei Vizate (astfel cum aceasta 
notiune e definita la sectiunea 2.1.1 de mai sus) sau care o poate afecta in mod similar intr-o masura 
semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele 
Persoanei Vizate, Banca poate prelucra toate sau numai o parte din datele pe care Persoana Vizata le 
furnizeaza direct in contextul relatiei contractuale cu Banca, date rezultand din utilizarea aplicatiilor 
puse la dispozitie de catre Banca, inclusiv aplicatiile online prin care Banca furnizeaza servicii de tip 
internet banking/mobile banking, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Bancii, precum 
si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul conturilor / cardurilor pe care 
Persoana Vizata le detine. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank  sa 
identifice preferintele Persoanelor Vizate in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si 
servicii puse la dispozitie de catre Raiffeisen Bank , de catre entitatile din Grupul Raiffeisen si/sau 
de catre partenerii Raiffeisen Bank.  In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta 
din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Bank  va aduce in atentia 
Persoanei Vizate oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes 
pentru aceasta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a  se pune la dispozitia 
Persoanei Vizate oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor acesteia. De asemenea, tinand cont de 
faptul ca Raiffeisen Bank  isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si 
interesele manifestate, Persoana Vizata ia la cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si 
servicii pentru care nu Persoana Vizata nu si-a manifestat anterior interesul sa nu iifie aduse la 
cunostinta acesteia. 
Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice 
moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii. 
  
2.5. Profilari si procese decizionale automatizate: Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare 
mentionate anterior, in anumite situatii (de exemplu, in contextul aplicarii masurilor de cunoastere a 
clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, inclusiv prin 
crearea si utilizarea listelor de avertizare), este necesara prelucrarea prin mijloace automate a datelor 
cu caracter personal. 
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Astfel de activitati de prelucrare pot implica si evaluarea anumitor aspecte referitoare la Persoanele 
Vizate pentru scopul analizarii sau preconizarii unor caracteristici cu privire la acestea, precum 
situatia economica, fiabilitatea sau comportamentul acestora. 
In baza acestor prelucrari realizate prin mijloace automate se iau decizii, cu sau fara interventie 
umana, care pot conduce la efecte juridice pentru Persoanele Vizate (de exemplu, refuzul furnizarii 
unui produs sau serviciu bancar) sau o pot afecta similar intr-o masura semnificativa (de exemplu, 
afectarea situatiei financiare a Personaei Vizate, cum ar fi eligibilitatea pentru un produs de creditare). 
Atunci cand astfel de decizii se iau fara o interventie umana semnificativa (respectiv o interventie 
care nu este de natura sa influenteze rezultatul prelucrarii automate), prelucrarea datelor implica un 
proces decizional automatizat. In cazul activitatilor de prelucrare care implica un astfel de proces 
decizional automatizat, Persoana Vizata are, pe langa drepturile mentionate la pct. 2.1.9 de mai jos si 
urmatoarele drepturi: 
de a obtine din partea Bancii interventia umana cu privire la procesul decizional automatizat; 
de a-si exprime punctul de vedere cu privire la procesul decizional automatizat; precum si 
de a contesta decizia luata exclusiv pe baza unei prelucrari automate care produce efecte juridice sau 
afecteaza Persoana Vizata similar intr-o masura semnificativa.Drepturile pot fi exercitate prin 
transmiterea unei cereri in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: 
centrala@raiffeisen.ro sau prin contactarea Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul 
Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
Datele colectate in scopurile mentionate anterior pot fi prelucrate si in scopuri subsecvente, insa 
numai in masura in care aceste scopuri subsecvente sunt compatibile cu scopurile initiale in care au 
fost colectate datele. In acest sens, Banca va lua masurile necesare pentru analizarea compatibilitatii 
scopurilor, potrivit cerintelor legale. 
  
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Bank prelucreaza: 
datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct de catre Persoana Vizata, 
datele obtinute din urmatoarele surse externe: Biroul de Credit, Oficiul National al Registrului 
Comertului, Buletinul Procedurilor de Insolventa, autoritati si institutii publice, parteneri contractuali, 
entitatile din Grupul Raiffeisen, Clientul (Platitor), institutii de credit, surse publice (si anume, 
registre publice, liste sau documente accesibile publicului referitoare la insolventa persoanelor 
fizice).Urmatoarele categorii de date cu caracter personal sunt colectate din aceste surse externe: 
datele indicate la sectiunea specifica privind detaliile de plata in contextul realizarii unor plati 
(inclusiv CNP, daca o astfel de categorie de date este furnizata in acest context), date referitoare la 
condamnari penale si infractiuni; 
Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucreaza in sistemul Biroului de Credit sunt date de 
identificare, date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate de Banca, date referitoare la 
evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit si date referitoare la insolventa 
(cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, 
cesiunea creantei), informatii referitoare la produse de tip credit la care Persoana Vizata are calitatea 
de codebitor si/sau garant, informatii privind deschiderea unei proceduri de insolventa. 
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datele pe care Raiffeisen Bank le genereaza pe baza datelor furnizate in mod direct sau colectate din 
surse externe , respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din 
neconformitatile semnalate de catre orice persoana.Refuzul de a furniza datele cu caracter personal 
poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de 
prelucrare ale Bancii. 
Unele date cu caracter personal colectate de Banca pot avea un regim special potrivit legislatiei 
aplicabile, context in care este necesara asigurarea unor garantii suplimentare pentru prelucrarea lor. 
Spre exemplu, prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni 
sau la masuri de securitate conexe este permisa fie sub controlul unei autoritati publice sau atunci 
cand prelucrarea este autorizata de lege cu instituirea unor granatii adecvate pentru drepturile si 
libertatile Persoanelor Vizate. In cazul prelucrarii unor astfel de date cu regim special, Banca asigura 
garantiile suplimentare prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor. 
  

3.  Dezvaluirea datelor cu caracter personal 
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Raiffeisen Bank va dezvalui sau poate dezvalui datele 
cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana Vizata, reprezentantii legali 
sau conventionali ai Persoanei Vizate, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care 
prelucreaza datele personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali 
ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal, operatori asociati ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, inclusiv cu atributii in 
domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, autoritati publice locale, 
autoritati/organe cu atributii in materie penala, institutii bancare in contextul platilor initiate de 
Clientul Bancii, beneficiarul platii initiate de Clientul Bancii, Oficiul National al Registrului 
Comertului, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi, Prestatori de servicii de initiere 
a platii, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de 
asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare 
a debitelor/recuperare a creantelor. 
  

4.  Durata prelucrarii 
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Raiffeisen Bank va prelucra datele cu 
caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor bancare, precum si ulterior, atunci cand exista o 
necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile 
solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma 
indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel 
de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
  

5. Transferul datelor cu caracter personal 
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen Bank sa 
transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ 
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SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Grecia, Ungaria, Germania, Irlanda, cat si in afara 
UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca isi va intemeia 
transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul 
Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. 
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se 
modifice. Lista actualizata a statelor unde se transfera datele cu caracter personal este disponibila in 
cadrul prezentei Politici privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila 
la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/ 
Pentru a obtine o copie a garantiilor de transfer implementate de Banca, va rugam sa transmiteti o 
cerere in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro 
sau sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de 
e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
  

6.  Drepturile persoanelor fizice vizate 
Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter 
personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea 
datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa 
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (potrivit 
informatiilor disponibile pe www.dataprotection.ro) sau instantelor competente, in masura in care 
Persoana Vizata considera necesar. Conținutul acestor drepturi este detaliat la sectiunea 1 de mai sus. 
 
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank , 
precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne transmiteti 
solicitarea la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank (pentru lista completa a unitatilor, 
acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau printr-un e-mail catre Banca in acest sens, la 
urmatoarea adresa: centrala@raiffeisen.ro. 
De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul 
Raiffeisen Bank , la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
 
 


