Declaratie/Consimțământ
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal,
OCN,,Invest-Credit,,SRL, care este înregistrată în calitate de operator ce prelucreaza date cu caracter
personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul creditului, cu
respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el.
Solicitantul creditului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a
datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter
personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin
bifarea casuţei de la prezentul compartiment, îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său
privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către OCN,,Invest-Credit,,SRL a datelor cu caracter
personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul creditului, cât şi obţinute de OCN,,InvestCredit,,SRL prin intermediul surselor externe de informare (paginei www.investcredit.md, a aplicaţiilor online şi bazelor de date ), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute
de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi
confidenţialitate.
Prin prezenta declarație îmi exprim acordul prin voință liberă, specifică, informată și lipsită de
ambiguitate, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate și anume:
1)Date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, actul de identitate
(numărul și seria actului de identitate, data eliberări/ data expirării actului de identitate, sexul, cetățenia,
fotografia, semnătura), lista actelor de identitate pierdute, lista documentelor deținute, datele privind
domiciliul/ reședința (raionul, localitatea, strada, casa, blocul, apartamentul, telefon, fax, email etc);Date ce
virtuale ce identifica persoana online; Date de identificare pentru persoane juridice: denumirea companiei,
data înregistrării, starea actuală, date personale ale admnistratorilor (IDNP, nume, prenume), date
personale a fondatorilor (IDNP/IDNO, nume, prenume), lista filialelor, genul de activitate.
2) Date despre veniturile și datoriile persoanei fizice: lista veniturilor salariale lunare (IDNO întreprindere,
denumirea întreprinderii, anul, luna, suma venitului), lista altor tipuri de venituri, anuale (denumirea
întreprinderii, tipul venitului (SAL, SER, DOB, DIV, ROY), anul, suma venitului), lista datoriilor
categorisite pe tipurile de buget (indicator are/nu are datorie și suma acesteia), informații privind veniturile
oficiale de la Casa Națională de Asigurări Sociale, ASP sau alte surse,
3) Date despre bunurile imobile deținute: lista proprietăți - tipul bunului imobil, numărul cadastral,
suprafața proprietății imobiliare, modul de folosință, drepturi asupra bunului imobil (cota parte, are sau
nu are interdicții active) și date despre persoana care deține drepturile, interdicțiile, adresa proprietății
imobiliare (raionul, localitatea, strada, casa, blocul, apartamentul, telefon, fax, email);
4) Date despre mijloacelor de transport deținute: codul VIN, numărul de înmatriculare, tipul vehiculului,
marca, model, anul fabricației, culoarea vehiculului, statutul vehiculului, datele despre proprietar (tipul
persoanei: fizică/ juridică), drepturi asupra vehiculului, titularii de drepturi, numărul certificatului de
înmatriculare, data înmatriculării, lista restricțiilor. De asemenea, date statistice de la Biroul Național de
Statistică.
Prezenta declaratie serveste temei pentru solicitarea și prezentarea verificarea si prezentarea informației
de la ASP, de/la birourile istoriei de credit, este valabil în decurs de 30 de zile de la data confirmării
acesteia de către solicitant, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu
sursa de formare a istoriei de credit.
Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la
faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către OCN,,Invest-Credit,,SRL , în scopul luării
măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitantul şi OCN,,Invest-Credit,,SRL.

