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INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 

25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor). 

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 

2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. 

 

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 și legislația subsecventă, 

Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA SA - in faliment (denumita in 

continuare „SAR ASTRA SA - in faliment” sau ”Societatea”), prin lichidator 

judiciar KPMG Restructuring SPRL conform Hotărârii nr. 9661/2015 din 

03.12.2015 pronunțată de către Tribunalul București – Secția a VII-a Civila în 

Dosar nr. 32802/3/2015, raportat la Decizia ASF nr. 2034/2015, în urma căreia 

Societatea a încetat atât subscrierea de noi polițe imediat după retragerea 

autorizației de funcționare cat si activitățile de avizare si instrumentare dosare 

de dauna, acestea din urmă fiind preluate de către Fondul de Garantare a 

Asiguraților („FGA”), conform prevederilor Legii 213/2015 privind Fondul de 

Garantare a Asiguraților dar si la faptul ca la data de 03.12.2015, prin Sentința 

Civila nr. 9661 pronunțată de către Tribunalul București – Secția a VII-a Civila 

în Dosarul nr. 32802/3/2015 instanța a dispus deschiderea procedurii 

falimentului împotriva Societății, va informează ca: 

- Societatea nu mai colectează date personale de la clienții săi in raport 

cu prestarea serviciilor de asigurare-reasigurare, 

- Datele personale deja colectate in scopul desfășurării procedurii de 

faliment reglementată de Legea 85/2014 sunt prelucrate in 

conformitate cu Regulamentul GDPR, 

 

Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal: 

Date cu caracter personal = înseamnă orice informații privind o persoană 

fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică 

identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în 

special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr 

de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 

multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, 

psihice, economice, culturale sau sociale; 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiuni sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de 

date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum 

ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 

ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin 

transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, 

blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

 

1. Scopurile prelucrării 

SAR Astra SA – in faliment prin Lichidator judiciar prelucrează datele cu caracter 

personal colectate, raportat la prevederile Regulamentului General de Protecție 

a Datelor: 

- In vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de Legea 85/2014 

precum si cele asumate prin contractele de asigurare,  

- In vederea îndeplinirii operațiunilor de valorificare a patrimoniului 

societății in contextul desfășurării obligațiilor prevăzute de Legea 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, 

in baza consimțământului exprimat de persoanele participante in cadrul 

procedurilor de valorificare cu scopul vânzării activelor societății, 

- In vederea desfășurării operațiunilor de colectare a 

debitelor/recuperare creanțe in contextul desfășurării obligațiilor 

prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței şi de insolvență, 

- In vederea arhivarii documentelor Societății in conformitate cu 

prevederile Legii 16/1996 privind arhivele naționale, 

- In vederea analizării cererilor de creanțe operațiune prevăzuta de Legea 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență,  

- In vedere îndeplinirii oricărei alte obligații legale prevăzute Legea 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență. 

 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza contractului de 

asigurare in care clientul este parte sau in baza căruia se solicita o 

despăgubire/înscriere la masa credala sau, după caz, interesul SAR ASTRA SA –

in faliment de a realiza comunicarea cu instituțiile implicate in desfășurarea 

procedurii de faliment a Societății. 

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Societatea 

prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, 

precum și datele pe care Societatea le generează pe baza acestora, respectiv: 

identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din 

neconformitățile semnalate de către orice persoană sau de către autorități 

implicate in procedura de faliment a Societății.  
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Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de 

stat (inclusiv instanței, autorități fiscale), Pool-ul de Asigurare împotriva 

Dezastrelor Naturale („PAID”), bănci, Fondul de Garantare a Asiguraților, 

furnizori de servicii ( societati de arhivare), intermediari si alti destinatari, in 

conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu 

caracter personal si cu scopurile prelucrarii. 

 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea 

Societății de a permite accesul si/sau finaliza tranzacții de vânzare, de a furniza 

date despre portofolii și/sau a îndeplini celelalte scopuri de prelucrare raportat 

la solicitările autorităților, băncilor sau alte instituții implicate in procedura de 

faliment a Societății. 

 

2. Temeiul legal   

Regulamentul stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele 

membre ale Uniunii, destinat protejării mai eficiente a vieții private a persoanelor 

fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. Principiile şi regulile stabilite de 

Regulament privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecția 

datelor personale, garantat de art.8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE şi 

art.16 al Tratatului UE.  

Luând in considerare faptul ca in cadrul activității curente o serie de informații 

necesare pentru a-si putea îndeplini atribuțiile impuse, ca temei legal ne bazam 

pe obligațiile legale specifice in domeniul insolventei, asigurărilor si legislația 

coroborativa referitoare la prevenirea spălării banilor si combaterii actelor de 

terorism. 

3.  Destinatari 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate dezvălui datele cu 

caracter personal către următoarele categorii de destinatari, enumerarea nefiind 

limitativa: autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități 

publice locale, Fondul de Garantare a Asiguraților, Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, bănci, auditori, notari publici societăți de asigurare și reasigurare, 

avocati, executori judecatoresti, agenți de colectare a debitelor/recuperare a 

creanțelor. 

 

4. Durata prelucrării 

SAR ASTRA SA - in faliment păstrează datele personale colectate in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare. 
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În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, Societatea prin Lichidator judiciar 

prelucrează datele cu caracter personal pentru executarea obligațiilor legale 

specifice Legii insolventei prin preluarea în aplicațiile informatice ale Societății a 

datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; asigurarea 

securității în incintele Societății și ale sucursalelor sale; păstrarea, depozitarea 

(premergătoare arhivarii) și arhivarea documentelor; implementarea măsurilor 

de securitate a datelor cu caracter personal. 

Consimțământul exprimat cu privire la activitătile de prelucrare de mai sus poate 

fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare 

efectuate înaintea retragerii. 

 

5. Drepturile persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor 

personale 

In conformitate cu articolul 15 din Regulamentul general privind protecția 

datelor, persoana vizata are următoarele drepturi: 

 -dreptul de a fi informata asupra scopurilor prelucrării, tipurilor de date 

colectate, destinatarii acestora; 

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului 

o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc 

și, în caz afirmativ, acces la datele respective; 

- dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; 

- dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 

personal care o privesc („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în 

măsura in care sunt îndeplinite condițiile legale; 

- dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, respectiv 

dreptul de a obține, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea 

datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara 

a acestora; 

- dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 

furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care 

poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, 

fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter 

personal in măsura in care sunt îndeplinite condițiile legale; 
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- dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate 

de situația particulara, ca datele cu caracter personal care o privesc sa facă 

obiectul unei prelucrări, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile legale; 

- dreptul de a cere si de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei 

decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând 

crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează in mod similar, 

într-o măsura semnificativa, persoanele vizate; 

- dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru 

apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabila in domeniul protecției 

datelor cu caracter personal, care au fost încălcate. 

6. Corespondenta  

Adresa de corespondenta utilizata in relație cu publicul privind cererile/ 
solicitările de informații sau alte petiții privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal este protectiadatelor@astrasig.ro. 
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