
Informare ESTINVEST privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal

ESTINVEST

ESTINVEST S.A. (in continuare „ESTINVEST”), cu sediul in Focsani, str. Republicii, nr. 9, jud. Vrancea, CUI
8017326, nr. inmatriculare J/39/663/1995, este inregistrata la ANSPDCP in calitate de operator de date
cu caracter personal avand numarul de inregistrare 4284. 

ESTINVEST va sta la dispozitie pentru orice nelamurire privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:30. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter 
personal poate fi contactat: 
- Prin email, la adresa: gdpr@ESTINVEST.ro 
- Prin telefon, la numarul: 0237 238 900, sau fax, la numarul: 0237 237 471 
- Prin posta, la adresa: Focsani, str. Republicii, nr. 9, jud. Vrancea, cod postal 620018 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Baza legala

ESTINVEST prelucreaza  datele cu caracter  personal  cu respectarea Regulamentului  UE nr.  679/2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date. 

Scopul prelucrarii datelor 

ESTINVEST  administreaza  datele  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  eligibile  in  scopul  identificarii
acestora, in vederea efectuarii oricare operatiuni cu scopul prestarii serviciilor de investitii financiare si
pentru indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale ESTINVEST fata de dvs . 

Pe scurt, ESTINVEST va prelucra datele dvs cu caracter personal: 
- Pentru prestarea serviciilor noastre; 
- Pentru imbunatatirea serviciilor oferite; 
- Pentru individualizarea serviciilor pe care le oferim. 



Tipul de date prelucrate 

Datele cu caracter personal prelucrate de ESTINVEST sunt, fara ca enumerarea sa fie limitativa: 
- Nume si prenume ; 
- Cod numeric personal ; 
- Serie si nr. document identitate; 
- Numar telefon; 
- Adresa e-mail ; 
- Adresa de domiciliu/corespondenta ; 
- Semnatura; 
- Nume user.

Transferul datelor cu caracter personal 

ESTINVEST nu va comunica datele personale ale clientului unei terte parti, alta decat cele mentionate
mai jos, fara acordul clientului. 

ESTINVEST poate comunica datele personale ale clientului unor terte parti, precum: agentii de aplicare a
legii,  organe  guvernamentale,  organizatii  de  reglementare,  instante  sau  alte  autoritati  publice  daca
exista aceasta obligatie legala, instituriile pietei de capital, prestatori servicii posta/curierat.

Drepturile clientului 

ESTINVEST a luat masurile de precautie necesare pentru a asigura clientul ca drepturile sale de protectie
a datelor sunt respectate corespunzator. 

Aceste drepturi sunt: 
- dreptul de a obtine din partea ESTINVEST o confirmare ca prelucreaza datele cu caracter personal și de 
a avea acces la acestea (dreptul de acces); 
- dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la 
rectificare);
- dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
- dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (dreptul la restrictionarea prelucrarii);
- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal în scop publicitar; 
- dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere -ANSPDCP;
- dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de ESTINVEST sau de a solicita acestuia sa le 
transmita unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

Mentiuni 

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi  prelucrate datele dvs luam in calcul
durata pana la expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor legale de pastrare a acestora dupa
incetarea contractului.

Refuzul dvs de a accepta prelucrarea acestor date in scopurile mentionate are ca efect imposibilitatea
continuarii prestarii serviciilor catre dvs, fiind necesara incheierea relatiei contractuale prin transmiterea
catre noi a Cererii de reziliere.


