N

OTIFICARE
F.P.F. STABIL

Prezentul document conține informații protejate potrivit legislației locale în vigoare privind protecția datelor personale și a Regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 Mai 2018!
Dacă nu sunteți destinatarul de drept al comunicării, nu sunteți autorizați să citiți, imprimați, salvați, procesați, stocați pe orice suport sau să divulgați conținutul și datele protejate de legislația în vigoare. Dacă ați primit
prezenta scrisoare dintr-o eroare, vă rugăm să informați expeditorul la numărul de telefon specificat în subsolul paginii și să o retrimiteți la adresa de contact a Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private S.A., operator de date cu caracter personal, înregistrat în registrul operatorilor de date sub nr. 5694.

ACTUALIZAREA PLĂŢII CONTRIBUŢIEI LUNARE
Solicitant (vă rugăm să bifaţi după caz):
Participant
Nume Prenume: ____________________________________________________ _____
CI/BI Seria _______ Nr. _____________CNP ____________________________ _____
Adresă _____________________________________________________________ __
_________________________________________________________________ ____
Telefon: _____________ Mobil: ________________ E-mail ________________ _______
Act individual de aderare: Serie

Număr _______________

Solicit:
MODIFICARE contribuţie lunară
RELUARE plată contribuţie începând cu data de _______________ .
SUSPENDARE plată contribuţie începând cu data de _______________ .
Angajator
Denumire _________________________________________________________ _____
CUI _______________________________________________________________ ___
Adresă ________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________ ______
Telefon: _____________ Mobil: ________________ E-mail _______________________
(În cazul în care angajatorul solicită actualizarea plăţii contribuţiilor lunare, vă rugăm să anexaţi prezentei notificări, tabelul cu persoana/ele
pentru care se face modificarea; tabelul trebuie să conţină Nume Prenume, CNP, Serie şi Nr. Act Individual de Aderare, Data actualizării,
Contribuţia modificată.)

# Contribuția pentru pensia facultativă de la STABIL se va vira in contul: RO81 BRDE 450S V658 1488 4500, deschis în numele
fondului, la banca BRD Groupe Societe Generale, depozitar al Fondului de Pensii Facultative STABIL.
# La detaliile plății/date referință, va fi trecut CNP-ul participantului pentru care se virează contribuția.

Data

Nume Prenume

CNP

actualizării

Contribuţia
lunară
Proprie Angajator

Totală

ACTUALIZARE PLĂTITOR
Plata va fi efectuată de către:

Participant

Angajator

Nota: Prezenta notificare a fost primita impreuna cu “Informarea privind protectia datelor cu caracter personal” de care am luat la cunostinta.

Data,
/

/

_______________
(ZZ / LL

Semnătură Participant

Semnătura și ştampila angajatorului

______________

______________

/ AAAA)

# Prezenta notificare se tipăreşte, se completează si se semnează în original. Se transmite printr-una dintre următoarele căi:
Poştă: Generali S.A.F.P.P. S.A. - Piaţa Charles de Gaulle Nr. 15 Etaj 6 Bucureşti Sector 1 Cod Poştal 011857.
E-mail: pensii@generali.ro
Fax: +4 021 313 51 70

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

OTIFICARE
F.P.F. STABIL
~INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL~
(Pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)
Prezentul document conține informații protejate potrivit legislației locale în vigoare privind protecția datelor personale și a Regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 Mai 2018!
Dacă nu sunteți destinatarul de drept al comunicării, nu sunteți autorizați să citiți, imprimați, salvați, procesați, stocați pe orice suport sau să divulgați conținutul și datele protejate de legislația în vigoare. Dacă ați primit
prezenta scrisoare dintr-o eroare, vă rugăm să informați expeditorul la numărul de telefon specificat în subsolul paginii și să o retrimiteți la adresa de contact a Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private S.A., operator de date cu caracter personal, înregistrat în registrul operatorilor de date sub nr. 5694.

N

Vă informăm că începând cu data de 25 Mai 2018, se aplică de către toate statele Uniunii Europene – “Regulamentul
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date” (denumit generic și GDPR). Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
S.A. (Generali S.A.F.P.P.), in calitate de operator de date cu caracter personal, se aliniază prevederilor regulamentului, precum și legislației locale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă comunicăm următoarele.
SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ca urmare a dobândirii calității de participant la fond, Generali S.A.F.P.P. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal în scop contractual și legal. Temeiurile prelucrării datelor personale sunt constituite din:
 Temei contractual - dacă ați semnat un Act Individual de Aderare la un fond de pensii private;
 Temei legal:
dacă ați aderat la Pilonul II de pensii private obligatorii, prevederile “Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat”, republicată cu modificările și completările ulterioare;
dacă ați fost distribuit aleatoriu la Pilonul II de pensii private obligatorii, conform aceleiasi Legi nr. 411/2004
și/sau
dacă ați aderat la Pilonul III de pensii private facultative, prevederile “Legii nr. 204/2006 privind fondurile facultative”, cu modificările și completările ulterioare;
normele Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) privind administrarea pensiilor private.
 Temeiul acordului propriu - dacă ați semnat un consimțământ pentru prelucrarea datelor personale, în alte situații.
Subliniem faptul că Generali S.A.F.P.P. în calitate de administrator al fondului de pensie privata și al contului dumneavoastră
individual de participant la fond:
- nu intenționează să prelucreze date cu caracter personal în scopul unor transferuri către alte țări sau organizații internaționale;
- nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri (reprezentând orice formă de
prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestora pentru a evalua anumite
aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoană fizică respectivă sau deplasările acesteia).
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Generali S.A.F.P.P. exclusiv în scopul administrării contului dumneavoastră individual de pensie privată și pot fi obținute de la și/sau comunicate următoarelor entități (dupa caz):
- Casa Naţională sau Sectoriala de Pensii Publice de care aparţineţi;
- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) – Sector Pensii Private;
- Bănci depozitare;
- Alte persoane juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului în baza unui contract, în scopul desfășurării actului de aderare și a îndeplinirii obligațiilor legale ale operatorului;
- Alte autorități publice (ex. ONPCSB, ANAF, DEPABP), autorități judecătorești, organe de poliție, cabinete notariale,
cabinete de avocatură, auditori financiari, alți administratori de pensii sau angajator.
Generali S.A.F.P.P. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractuală, până la expirarea obligațiilor legale/contractuale și conform termenelor de arhivare prevăzute de legislația în vigoare.
În cazul promovării altor produse și servicii oferite de către Generali S.A.F.P.P., vom putea utiliza informațiile dumneavoastră
strict necesare (ex.: nume, prenume, adresă de domiciliu, e-mail, telefon) numai pe baza consimțământului dumneavoastra
privind prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Regulamentul 2016/679/UE conferă un set de drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă
drepturile existente în prezent în baza legislației naționale, regăsiți mai jos o prezentare pe scurt a drepturilor de care dispuneți începând cu data de 25.05.2018:
 Dreptul de acces la datele Dvs. cu caracter personal
 Dreptul la portabilitatea datelor - transmiterea directa a acestora către alt operator
 Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor, dacă nu prevalează interesul legitim al operatorului conform legislației.
 Dreptul la rectificarea unor eventuale inexactități privind datele Dvs.
 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor, dacă nu prevalează prevederi ale legislației in vigoare
 Dreptul la restricționarea prelucrării pe o perioadă egală cu cea a existenței motivului pentru care a fost solicitată
restricționarea
Pentru exercitarea acestor drepturi, sau dacă aveți întrebări sau sesizări legate de prelucrarea datelor dvs personale, puteți să
ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului Cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de
e-mail: gdpr.ro@generali.com, telefonic/fax la nr. 021.308.38.72/021.313.51.70 sau la sediul Generali S.A.F.P.P.
Eventualele plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). www.dataprotection.ro

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

