NOTA
de informare a clienţilor – persoane fizice cu privire la
prelucrarea datelor lor personale la utilizarea serviciului SWIFTNet Fin
în scopul efectuării de transferuri bancare in relatia cu SUA
Potrivit unei serii de acte normative adoptate de S.U.A. ca urmare a evenimentelor de
la 11 septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei S.U.A. a dobândit acces, în scopul luptei
împotriva finanţării acţiunilor teroriste, la datele cu caracter personal ale clienţilor - persoane
fizice ale instituţiilor de credit, prelucrate de acestea in scopul efectuarii transferurilor
internaţionale de fonduri prin intermediul programului SWIFT- Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication.
Utilizarea serviciilor acordate prin programul SWIFT presupune un transfer de date
personale de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (România) către centrele
operaţionale ale SWIFT din Belgia sau din S.U.A. (stat ne-membru al UE).
Principiile de protecţie a datelor cu caracter personal aplicate de S.U.A. sunt
conforme cu principiile aplicate in acest domeniu de Statele Membre ale Uniunii Europene,
pe baza acordului recent convenit intre Comisia Europeana si Departamentul Trezoreriei
SUA - care prezintă garanţiile necesare, precum si ca urmare a semnarii de catre SWIFT a
clauzelor respectivului acord. Astfel, SWIFT se angajeaza sa respecte regulile de protectie a
datelor cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene, atat pe perioada cat aceste
date se afla teritoriul U.E., cat si dupa ce acestea parasesc teritoriul U.E.
Conform acordului de mai sus, SWIFT poate continua sa puna aceste date la
dispozitia autoritatilor S.U.A., cu conditia ca institutiile de credit sa informeze persoanele
respective ca autoritatile S.U.A. pot avea acces la aceste date, in conditiile obtinerii
acordului expres al acestora.
In acest sens, va informam ca Centrul operaţional SWIFT din S.U.A. se supune
legislaţiei S.U.A. iar autorităţile din S.U.A. au dreptul de a solicita acces la datele personale
stocate în acest centru, în scop specific şi limitat, respectiv numai pentru prevenirea spălării
banilor şi luptei împotriva finanţării acţiunilor teroriste.
Datele cu caracter personal - astfel cum sunt definite in Conditiile Generale de
Afaceri - la care autoritatile S.U.A. au acces includ acele date care sunt prelucrate
(colectate, transferate inclusiv în S.UA. şi stocate pe perioda minima prevazuta de legislatia
aplicabila – in prezent 5 ani) la procesarea transferurilor SWIFT.
Va informam ca, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a
acestor date, va puteti exercita:
• dreptul de acces (prin solicitarea unei confirmari anuale privind prelucrarea datelor
dvs. personale de catre OTP Bank Romania S.A., in contextul transferurilor
internationale de fonduri efectuate prin intermediul programului „SWIFT”)
• dreptul de interventie (rectificare, actualizare, blocare, stergere a datelor incomplete
sau inexacte);
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•

•

•

dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si
legitime legate de situatia personala particulara, ca datele personale sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Pentru
exercitarea acestui drept solicitantul va adresa o cerere scrisa catre institutia care a
inscris datele la Biroul de Credit, care va contine data solicitarii, adresa de domiciliu
in conformitate cu actul de identitate, semnatura solicitantului, in care se vor
mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat
de situatia particulara a persoanei. Cererea va fi insotita de o copie xerox dupa actul
de identitate al solicitantului;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a obtine, la cerere,
retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta
solicitantului, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal,
efectuatã prin mijloace automate, destinatã sa evalueze unele aspecte ale
personalitãţii sale, precum competenta profesionalã, credibilitatea, comportamentul
sau ori alte asemenea aspecte;
dreptul de a se adresa justiţiei: Fãrã a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa
cu plângere autoritãţii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu în
urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuatã ilegal, se poate adresa
instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a
carei raza teritorialã domiciliazã reclamantul.

Regulile aplicabile acestor aspecte precum şi modalitatea de exercitare a drepturilor dvs.
specifice sunt prevazute la capitolul „Protectia datelor cu caracter personal.
Confidentialitate” din Conditiile Generale de Afaceri.
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