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POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi 

ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice GOLDRING SA SSIF ("Operatorul") prelucrează date cu caracter 

personal cu privire la dumneavoastră ("Date cu Caracter Personal") in vederea îndeplinirii unor 

operațiuni si scopuri legitime legate de desfășurarea activităților de intermediere pe piaţa de capital, 

intermediere de credite si intermediere de  asigurări specifice derulării activității noastre. 

Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai în măsura în care anterior 

deschiderii contului de tranzacţionare şi a completării şi semnării documentaţiei de client aţi semnat 

acordul cu privire la acestea. 

Datele cu caracter  personal colectate de către GOLDRING SA SSIF cu ocazia deschiderii contului de 

client vor fi utilizate,  prelucrate şi stocate de către societate în scopul exclusiv al prestărilor serviciilor 

de investiţii financiare care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior încetării contractului 

de intermediere, pentru îndeplinirea de către SSIF Goldring SA a obligaţiilor legale ce îi revin. 

În vederea îndeplinirii scopurilor anterior menţionate, la solicitarea instituţiilor abilitate, datele dvs. cu 

caracter personal vor fi transferate către Depozitarul Central SA, către autorităţi de supraveghere (ex.: 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Administraţia Finanţelor Publice) sau către Bursa de Valori 

Bucureşti SA, către parteneri contractuali ai GOLDRING  SA SSIF (de ex.: auditori, consultanţi). 

GOLDRING SA SSIF are obligaţia legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal, precum şi 

istoricul activităţii dvs. pe o perioadă de minim cinci ani de la ultima tranzacţie încheiată/ordin plasat 

de către dvs. 

Pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, in conformitate cu standardele 

minime de securitate impuse de legislația relevanta, am implementat masuri de securitate. 

In legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza condițiilor specificate in legea 

677/2001, va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

a) Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal; 

b) Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu 

Caracter Personal; 

c) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea 

datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale); 

d) Dreptul de a va adresa instanței de judecata in legătura cu orice încălcare a drepturilor 

dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. 

Drepturile la care se face referire in alineatele a) ‐ c) de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei 

cereri scrise adresate societății noastre. Vedeți în secțiunea Contact 
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