Public

Acord privind prelucrarea/profilarea în scopuri de marketing direct
Banca, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă poate prelucra datele personale (nume și
prenume, telefon, e-mail) colectate în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de
marketing, pentru evaluarea nevoilor financiare și bancare și furnizarea de recomandări cu privire la
tipuri de produse și servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, pentru transmiterea de
comunicări comerciale legate de campaniile promoționale ale Băncii, produsele și serviciile Băncii sau
ale societăților membre OTP Grup ori ale partenerilor Băncii, știri, evenimente, activități ale Băncii, în
vederea introducerii și oferirii de produse noi, înțelegerii mai bune a preferințelor și tendințelor pieței și
a revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor Băncii, societăților membre ale
OTP Grup și /sau partenerilor Băncii (detalii despre OTP Grup precum și despre parteneriatele noastre
găsiți pe pagina web a Băncii www.otpbank.ro).
Sunt de acord ca Banca să îmi prelucreze datele personale în scopuri de marketing direct, inclusiv
profilare în scop de marketing, în legătură cu produsele și serviciile Băncii (furnizate direct de Bancă
și/sau intermediate de societățile membre ale OTP Grup sau de partenerii Băncii):
DA

NU

Sunt de acord ca Banca să utilizeze si sa transmita/divulge datele mele personale către societăți membre
ale OTP Grup și/sau către parteneri ai Băncii, pentru scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în
scop de marketing, în legătură cu produsele și serviciile acestora (furnizate direct de societățile
membre ale OTP Grup sau de partenerii Băncii și/sau intermediate de Bancă):
DA

Persoana

NU

vizată:

_______________________________________________________________
[nume, prenume, telefon, e-mail, semnatură]
Data: __________________

Dreptul la opoziție
Vă facem cunoscut faptul că în orice moment aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat
pentru scopuri legate de marketing direct sau profilare în scop de marketing direct, fără a fi prejudiciat
în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de
către Bancă înainte de retragerea consimțământului. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă
asigurăm că nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, însa Banca va putea continua să vă
transmită notificări și informații legat de produsele/serviciile de care beneficiați la momentul retragerii
consimțământului dumneavoastră, pentru alte scopuri decât cele legate de marketing direct sau profilare
în scop de marketing direct.
Pentru a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
scopuri legate de marketing direct sau profilare în scop de marketing direct, vă invităm la sediul
unităților noastre sau să utilizați adresa noastră electronică office@otpbank.ro sau celelalte date
disponibile în secțiunea Contact de pe pagina noastră publică, www.otpbank.ro, inclusiv în condițiile în
care doriți să depuneți acest formular, completat și semnat după cum urmează:
ÎMI RETRAG CONSIMȚĂMÂNTUL:

Persoana

vizată:

_______________________________________________________________
[nume, prenume, telefon, e-mail, semnatură]
Data: __________________
*Vă asigurăm că vom da curs cererii dumneavoastră prin care vă exercitați dreptul la opoziție de
îndată ce depuneți formularul astfel completat și semnat.

