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INFORMARE CREDITOR – PERSOANĂ FIZICĂ
Prin cererea de executare depusă personal în data de …………………… la Biroul Executorului
Judecatoresc Ivanciu George Adrian, precum și prin înscrisurile transmise ce însoțesc cererea, ne-ați furnizat
o serie de date cu caracter personal despre dumneavoastră, precum și despre debitorul/ despre
reprezentanții debitorului………………………………………………………….. E posibil ca documentele transmise să
conțină date cu caracter personal și ale altor categorii de persoane.
Vă rugăm să citiți mai jos informații privind modul în care prelucrăm aceste date:
La primirea cererii dumneavoastră nu avem cum evalua conținutul documentelor transmise. Ne
așteptăm că acestea nu conțin date cu caracter sensibil/ special (date care dezvăluie originea rasială sau
etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și
prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date
privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, date
despre copii, date privind condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe). În cazul în
care documentele transmise includ astfel de date vă rugăm să ne informați pentru a determina măsurile
necesare.
Informarea de mai jos pornește de la premisa că nu ne-ați transmis odată cu cererea nici un fel de
date din categoria celor cu caracter sensibil/ special.
I.
Cu privire la datele dumneavoastră, vă informăm că acestea vor fi prelucrate de noi, Biroul
Executorului Judecatoresc Ivanciu George Adrian, în calitate de operator. Datele noastre de contact sunt
prevazute in antet.
Responsabilul nostru de date cu caracter personal poate fi contactat la datele de contactat
prevazute in antet.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, în principal, pentru următoarele
scopuri:
 înregistrarea cererii de executare;
 analiza acesteia, adoptarea și după caz comunicarea deciziei cu privire la deschiderea sau nu a
dosarului de executare
 efectuarea tuturor procedurilor și formalităților cerute sau permise de lege aferente executării silite,
prin modalitățile solicitate (inclusiv adrese, încheieri, comunicări etc), până la încetarea executării
silite
 eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare
 pentru efectuarea sau respectarea oricăror alte proceduri sau obligații cerute sau permise de lege,
inclusiv după închiderea dosarului de executare (cum ar fi obligația de arhivare)
 pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora
 pentru a ne exercita, apăra sau conserva drepturile noastre, inclusiv pentru adoptarea de măsuri de
siguranță
 pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege.
Toate aceste scopuri sunt aferente dosarului de executare ce va fi deschis în baza cererii de
executare depuse de dumneavoastră, dacă se va da încheiere de deschidere.
Ne întemeiem prelucrarea pe unul din următoarele temeiuri legale:
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 în principal, pe faptul că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din
exercitarea autorității publice cu care suntem investiți în calitate de executor judecătoresc, respectiv
în tot ceea ce ține de prelucrarea datelor aferentă demarării și efectuării întregii proceduri de
executare silită;
 în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi obligație de raportare, de a răspunde
autorităților, de arhivare etc.;
 în scopul interesului nostru legitim, respectiv pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor
și limitarea efectelor acestora; pentru exercitarea, conservarea și apărarea drepturilor în instanță.
În situații limitate, putem colecta date despre dumneavoastră de la terți (eg. evidența populației,
camera notarilor, mandatari), în cazul în care nu reușim să vă contactăm la datele de contact menționate în
cererea de executare. În acest caz, datele colectate se vor referi la date de identificare și date de contact
(nume complet, adresă, etc.), eventual conturi bancare pentru virarea sumelor recuperate.
Transmitem datele dumneavoastră, în calitate de creditor, în măsura necesară scopului respectiv,
către: instanțele de judecată, debitor(i), terți popriți, alți terți executați, experți – în cazul în care se
folosesc expertize, prin afișare (la sediul nostru, site-ul propriu, la sediul/ domiciliul debitorului, la instanțele
judecătorești, la primării, la locul imobilelor, etc.), autorităților publice pentru solicitare de sprijin (poliție,
jandarmerie, etc), pentru asistare (direcții pentru protecția copilului), către persoanele care se prezintă
și/sau participă la licitații. Totodată putem transmite datele dumneavoastră către contabili, avocați,
asigurători, către persoane împuternicite (cum ar fi IT, curieri, cloud, arhivare etc), pe bază de contract, dar și
către alți executori în caz de transfer de dosar sau de substituire.
Nu transferăm aceste date în afara UE sau către o organizație internațională.
Păstrăm datele pe întreg parcursul procesului de executare silită până la emiterea încheierii de
încetare a executării și, după caz, până la eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare, precum
și ulterior, pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale aferente (de exemplu, arhivare) și cea
necesară exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță.
Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, în
ceea ce privește datele cu caracter personal: dreptul de acces la date, de rectificare sau de ștergere a
acestora, de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
drepturi ce pot fi exercitate conform legii (art. 15 – 22 din Regulament).
Aveți în vedere că aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația
particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament
(respectiv atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes
public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, sau când
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță). În acest
caz, operatorul poate totuși prelucra datele cu caracter personal, dacă demonstrează că are motive legitime
și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Facem precizarea că nu adoptăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor
dumneavoastră, inclusiv creare de profiluri.
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile sus menționate sau pentru a adresa orice
întrebare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați
la datele de contact prevazute in antet.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (date de contact
complete găsiți pe www.dataprotection.ro).
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II.
Cu privire la datele personale ale unor terțe persoane (de exemplu debitor) transmise prin cererea
de executare și / sau documentele însoțitoare, vă informăm că, înainte să ne transmiteți aceste date, aveți
obligația să vă asigurați că dețineți în mod legal acele date și că aveți dreptul de a ni le transmite. Totodată
aveți obligația de a informa persoanele respective cel puțin cu privire la faptul că transmiteți aceste date (și)
către executorul judecătoresc și scopul pentru care faceți acest lucru.
Când colectăm de la dumneavoastră datele unor terțe persoane pe care ni le furnizați ne așteptăm
că îndepliniți integral cerințele de mai sus.
Totodată ne așteptăm că ne furnizați informații corecte, complete și exacte, dar și limitate scopului
avut în vedere.
În cazul în care vom considera datele ca fiind excesive sau incomplete vă vom informa și, după caz,
unde e posibil, vă vom restitui documentele suport.
În cazul în care considerați că nu îndepliniți integral cerințele sus menționate vă rugăm să luați
măsurile necesare. Nu ne asumăm nici o obligație în acest sens și nu putem fi ținuți răspunzători în nici un fel,
în legătură cu aceste aspecte.
IMPORTANT: în cazul în care se va da încheiere de deschidere a dosarului de executare, Informarea de mai
sus este aplicabilă și cu privire la orice alte date suplimentare ce vor fi colectate de la dumneavoastră sau
despre dumneavoastră pe parcursul executării silite, fără a fi necesar să vă trimitem o informare
suplimentară.
*** Termenii folosiți în prezentul document au înțelesul stabilit în Regulamentului UE nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)
Am primit un exemplar
Nume, prenume: ……………….
Data:………………….
Semnătura:

