AFORTI EXCHANGE ROMANIA
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
(actualizată la 11.03.2019)

I. PREVEDERI GENERALE
1.

Prezenta Politică de Confidențialitate („Politica”) oferă informații cu privire la procedurile
utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor platformei disponibile
pe website-ul: https://www.afortiexchange.ro , care reprezintă o platformă de schimb valutar
online, în cele ce urmează denumită „Platforma”.

2.

Aforti Exchange Romania S.A., cu sediul social la adresa Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj
10, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10043/2017
și având cod unic de înregistrare 37812805 („Operator”, „Aforti” sau „Noi”), este
administratorul Platformei și al datelor cu caracter personal ale persoanelor care utilizează
această Platformă.

3.

Prezenta Politică stabilește regulile privind colectarea, stocarea, divulgarea prin
transmitere/transfer către alte state și protejarea datelor cu caracter personal primite de Aforti
de la persoane fizice ca urmare a vizitării sau navigării pe website-ul Aforti și/sau utilizării
serviciilor Aforti.

4.

Platforma Aforti nu este destinată utilizării de către persoane fizice, însă, pe parcursul
desfășurării activităților sale, Aforti va colecta date cu caracter personal de la persoane fizice
care acționează în calitate de reprezentanți legali și/sau împuterniciți ai persoanelor juridice
care se înregistrează pe Platformă și/sau utilizează serviciile Aforti (anume clienți sau
potențiali clienți), persoane fizice care acționează în calitate de beneficiari reali ai persoanelor
juridice, persoane fizice care acționează în calitate de asociați/acționari ai persoanelor juridice,
persoane fizice care vizitează și folosesc Platforma sau accesează în orice fel serviciile Aforti
(„Persoane Vizate”).

5.

Aforti va lua toate măsurile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a menține
securitatea tuturor datelor cu caracter personal divulgate de Persoanele Vizate. Aforti nu va
face schimb de sau divulga/transfera către terțe părți, în orice scop, orice date colectate fie prin
intermediul monitorizării, fie înregistrării, fără consimțământul expres din partea Persoanei
Vizate, cu excepția celor prevăzute în prezenta Politică sau într-un acord încheiat cu clientul

1

sau în cuprinsul legislației aplicabile privind protecția datelor.
6.

Operatorul declară că website-urile Platformei nu cuprind conținut prin care se încalcă
drepturile terțelor persoane sau prevederile legale aplicabile și, în special, conținut care include
informații care sunt sau reprezintă o amenințare la adresa confidențialității sau securității
oricărei persoane, informații prin care se promovează acțiuni sau conduite ilicite, cu caracter
abuziv, de amenințare, obscen, calomniator sau defăimător, care promovează rasismul,
persecuția pe motive etnice, culturale sau religioase, care promovează sau conduc la activități
infracționale, sau prin care se încalcă drepturile terțelor persoane, inclusiv drepturile de
proprietate intelectuală, sau prin care se încalcă în alt mod drepturile protejate prin legislație.

7.

Datele cu caracter personal și/sau datele cu caracter special ale Persoanei Vizate sunt
prelucrate de Aforti în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și în conformitate cu
prevederile RGPD (după cum este definit mai jos), inclusiv orice alte regulamente aplicabile la
nivel european sau local, adoptate în contextul RGPD, și în conformitate cu prevederile
prezentei Politici de Confidențialitate.

8.

Platforma poate cuprinde link-uri prin care Persoanele Vizate sunt direcționate către pagini de
internet operate de terțe părți. Operatorului nu îi revine responsabilitatea privind practicile de
confidențialitate ale altor website-uri operate de terțe părți și acesta nu va controla sau garanta
utilitatea, vandabilitatea sau execuția produselor sau serviciilor oferite pe website-uri ale
terțelor părți.

9.

Operatorul nu solicită sau nu acceptă cu bună știință date din partea persoanelor cu vârsta mai
mică de 18 (optsprezece) ani. Platforma și serviciile furnizate online de Operator nu sunt
destinate persoanelor fizice și, în niciun caz, persoanelor cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece)
ani.

II. COLECTAREA DATELOR, TEMEI LEGAL ȘI SCOP
1.

Operatorul poate solicita Persoanelor Vizate să furnizeze date cu caracter personal în
următoarele cazuri:
(i)

la momentul creării unui cont de utilizator și utilizării Platformei;

(ii)

la momentul abonării la anumite servicii și funcții ale Platformei;

(iii)

la momentul corespondenței cu Aforti;

(iv)

la momentul contractării cu Aforti;

(v)

la momentul utilizării serviciilor de tip call center ale Aforti;
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(vi)

la momentul navigării pe website-ul Aforti și/sau pe Platformă.

De asemenea, Aforti poate colecta și prelucra în mod legal date cu caracter personal din surse
disponibile în mod public (directoare, informații online etc.)
2.

3.

Datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate pot fi prelucrate de Aforti în conformitate cu
RGPD și legislația locală privind protecția datelor pentru cel puțin unul dintre următoarele
temeiuri legale:
(i)

în vederea perfectării unui contract sau pentru pregătirea celor necesare înainte de
perfectarea unui contract;

(ii)

în vederea conformării cu o obligație legală și/sau de reglementare;

(iii)

în vederea protejării intereselor legitime ale Aforti sau ale terțelor părți;

(iv)

Persoana Vizată și-a exprimat c0nsimțământul.

Datele cu caracter personal și/sau datele cu caracter special ale Persoanei Vizate vor fi
prelucrate și/sau transferate în conformitate cu legislația locală aplicabilă, Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 („Regulamentul General privind
Protecția Datelor” sau „RGPD”), cât și orice alte regulamente aplicabile la nivel european sau
local, adoptate în contextul RGPD, în următoarele scopuri:
(i)

în scopul furnizării serviciilor prin intermediul Platformei;

(ii)

în scop tehnic, în legătură cu administrarea server-ului, și pentru colectarea datelor
statistice demografice generale, inclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor Aforti și
funcți0nalităților Platformei;

(iii)

în scopuri de marketing direct al produselor sau serviciilor, numai dacă Persoava Vizată
a acceptat expres astfel de activități, inclusiv pentru a răspunde întrebărilor Persoanelor
Vizate, transmise prin intermediul formularului de contact, cât și pentru a menține
contactul cu clienții, pentru a asigura suport clienților și pentru a răspunde oricăror
interogări sau întrebări;

(iv)

în scopul conformării cu orice legi aplicabile, cum ar fi cea împotriva spălării banilor,
și cu procedurile privind „cunoașterea clientelei”;

(v)

în scopul contabilității și administrării financiare a Aforti;

3

(vi)

în scopul conformării cu orice alte reguli sau regulamente imperative ale altor entități
juridice (de exemplu bănci, instituții financiare, furnizori de servicii de plată, asociații
de carduri);

(vii)

în scopul generării de informații statistice pe baza tendințelor Platformei sale.

În scopul prelucrării și/sau operațiunilor de transfer al Datelor cu Caracter Personal pentru oricare dintre
scopurile de mai sus, în privința cărora consimțământul Persoanelor Vizate constituie temeiul legal pentru
respectiva prelucrare și/sau respectivele operațiuni de transfer, Operatorul oferă Persoanelor Vizate
posibilitatea de a-și exprima consimțământul și/sau de a refuza să își dea consimțământul în privința
fiecăruia dintre scopurile relevante.
III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI/SAU DATE CU CARACTER SPECIAL
1.

În scopurile descrise la secțiunea II.3 de mai sus, Operatorul poate prelucra și/sau transfera
următoarele date cu caracter personal și/sau date cu caracter special ale Persoanei Vizate:
(i)

prenume, nume,

(ii)

adresă,

(iii)

adresă de e-mail,

(iv)

număr de telefon,

(v)

cetățenie,

(vi)

data nașterii și locul nașterii,

(vii)

semnătură,

(viii)

parola contului utilizat pe Platformă,

(ix)

adresa IP și regiunea/locația de conexiune,

(x)

cod numeric personal,

(xi)

tipul documentului de identitate,

(xii)

seria și numărul documentului de identitate, autoritatea emitentă a documentului de
identitate, valabilitatea documentului de identitate;

(denumite în cele ce urmează „Date cu Caracter Personal”).
2.

În același timp, Aforti va prelucra următoarele date cu caracter special ale Persoanei Vizate,
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respectiv funcția politică semnificativă deținută (declarație privind persoanele expuse public);
(denumite în cele ce urmează „Date cu Caracter Special”).
Operatorul nu înregistrează date cu caracter special cu privire la starea de sănătate, etnia,
convingerile religioase sau politice ale Persoanei Vizate decât în cazul în care este strict
necesar.
Atunci când se colectează astfel de date, aceasta se limitează la anumite circumstanțe și, în
toate situațiile în care prevederile legislației aplicabile privind combaterea spălării banilor
impun, Aforti va solicita Persoanei Vizate să furnizeze informații cu privire la persoanele
expuse public.
3.

Refuzul Persoanei Vizate de a furniza Aforti Date cu Caracter Personal și/sau Date cu Caracter
Special privind prelucrarea și transferul Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter
Special va conduce la imposibilitatea ca Aforti să furnizeze serviciile de schimb valutar, să
configureze un cont online și să permită Persoanelor Vizate să utilizeze serviciile oferite de
Platformă, respectiv să îndeplinească scopul menționat mai sus.

4.

Aforti are dreptul de a condiționa furnizarea serviciilor către Persoana Vizată de momentul în
care datele acestuia/acesteia sunt confirmate prin furnizarea documentelor necesare pentru
confirmarea identității și, în cazul societăților, instituțiilor și asociațiilor, prin documente
necesare pentru confirmarea datelor de identificarea ale acestor entități.

5.

În scopul menținerii securității tranzacțiilor, de la momentul la care tranzacția a fost
înregistrată în contul clientului, nici Persoana Vizată autorizată și nici Aforti nu vor mai putea
opera niciun fel de modificări în privința conturilor bancare definite de Persoana Vizată și
deținute de client.

6.

În absența documentelor care să ateste identitatea sau în cazul în care există îndoieli rezonabile
în privința acestor documente, Aforti poate refuza să furnizeze serviciile de schimb valutar prin
intermediul Platformei.

7.

Aforti declară că, din motive de securitate, nu va transmite parola către adresa de e-mail a
Persoanei Vizate și nu va trimite Persoanei Vizate niciun e-mail prin care să solicite parola
pentru accesarea contului online.

IV. OBLIGAȚII ALE PERSOANEI VIZATE
1.

Persoana Vizată are următoarele obligații:
(i)

să furnizeze să furnizeze Date cu Caracter Personal și/sau Date cu Caracter Special
adevărate, exacte și complete. În cazul în care Datele cu Caracter Personal și/sau Datele
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cu Caracter Special nu sunt adevărate, exacte și complete, Persoana Vizată are obligația
de a notifica Aforti în vederea remedierii situației;
(ii)

2.

să mențină și să actualizeze Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter
Special pentru a fi întotdeauna adevărate, exacte și complete. Prin urmare, Persoana
Vizată trebuie să informeze Aforti de îndată cu privire la orice modificare a Datele cu
Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special, pentru ca acestea să fie actualizate.

În cazul în care Persoana Vizată nu a actualizat Datele cu Caracter Personal și, după caz, Datele
cu Caracter Special, ulterior modificării acestora, Aforti își rezervă dreptul de a suspenda
furnizarea serviciilor de schimb valutar pentru clientul în privința căruia Persoana Vizată
acționează în calitate de reprezentant/beneficiar real/asociat/acționar, până la momentul la
care Aforti este informată corespunzător și i se furnizează informațiile actualizate și
documentele justificative, după caz.

V. DREPTURI ALE PERSOANEI VIZATE
1.

Conform legislației aplicabile privind protecția datelor, Persoanele Vizate au următoarele
drepturi cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter
Special ale acestora:
(i)

dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special
Persoanele Vizate au dreptul să li se confirme dacă Aforti prelucrează sau nu Datele cu
Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale acestora și, în cazul în care Aforti
prelucrează aceste date, dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal și/sau Datele
cu Caracter Special, împreună cu anumite informații suplimentare. Respectivele
informații suplimentare includ detalii cu privire la scopul prelucrării, categoriile de
Date cu Caracter Personal și/sau Date cu Caracter Special vizate și beneficiarii Datelor
cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter Special.
Persoanele Vizare au dreptul de a primi, la cerere, o copie a datelor furnizate Aforti,
într-un format structurat, și de a transmite respectivele date unui alt Operator, în mod
gratuit. Primul exemplar va fi furnizat în mod gratuit, însă exemplarele suplimentare
pot face obiectul unei taxe rezonabile. Aforti își asumă responsabilitatea de a se asigura
că aceste solicitări sunt prelucrate în decurs de o lună sau maxim două, în funcție de
complexitatea și numărul solicitărilor, nu sunt excesive și nu afectează drepturile
privind Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale altor persoane.
În cazul în care Aforti prelungește termenul de o lună pentru prelucrarea solicitărilor,
Aforti va informa Persoana Vizată despre prelungire, precum și despre motivele care
au determinat-o.
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(ii)

dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter
Special
Persoanele Vizate au dreptul la rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal și/sau
Date cu Caracter Special ale acestora, care sunt incorecte și, ținând cont de scopul
prelucrării, privind completarea oricăror Date cu Caracter Personal și/sau Date cu
Caracter Special care sunt incomplete.

(iii)

dreptul de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal și/sau a Datelor cu Caracter
Special
Persoanele Vizate au dreptul de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal și/sau
Datelor cu Caracter Special ale acestora, fără întârziere nejustificată, iar Aforti va lua
toate măsurile necesare, în următoarele situații:
a) Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special nu mai sunt necesare
în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau în alt mod prelucrate;
b) Persoana Vizată își retrage consimțământul în privința prelucrării pe bază de
consimțământ și în cazurile în care nu mai există un alt temei legal privind
prelucrarea;
c) Persoana Vizată obiectează în privința prelucrării în baza anumitor reguli ale
legislației aplicabile privind protecția datelor;
d) prelucrarea se realizează în scopuri de marketing direct;
e) Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special au fost prelucrate în
mod ilegal;
f) Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special trebuie să fie șterse
în vederea conformării cu o obligație legală conform legislației Uniunii Europene
sau Statului Membru, incidentă în cazul Operatorului.
Totuși, fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, Aforti va continua să prelucreze
Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special în cazurile în care
prelucrarea este necesară, printre altele:
a) în scopul exercitării dreptului de libertate de expresie și de informare;
b) în scopul conformării cu o obligație legală;
c) în scopul stabilirii, exercitării sau apărării pretențiilor legale;
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d) în alte situații prevăzute de legislația aplicabilă.
(iv)

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau
Datelor cu Caracter Special
Persoanele Vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și/sau Datelor cu Caracter Special ale acestora în următoarele situații:
a) Persoana Vizată contestă acuratețea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu
Caracter Special;
b) prelucrarea este ilegală și Persoana Vizată se opune ștergerii;
c) Aforti nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter
Special în scopul prelucrării, însă Persoana Vizată solicită Datele cu Caracter
Personal și/sau Datele cu Caracter Special în scopul stabilirii, exercitării sau
apărării pretențiilor legale;
d) Persoana Vizată obiectează cu privire la prelucrare, fiind în curs de verificare dacă
temeiurile legitime ale Operatorului prevalează față de cele al Persoanei Vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată din acest motiv, Aforti va continua să
stocheze Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanelor
Vizate. În orice caz, Aforti va prelucra în alt mod aceste date doar:
a) cu consimțământul Persoanei Vizate;
b) în scopul stabilirii, exercitării sau apărării pretențiilor legale;
c) în scopul protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
d) din motive de important interes public.

(v)

dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și/sau
Datelor cu Caracter Special
Persoanele Vizate au dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal și/sau Datelor cu Caracter Special din motive legate de situația acestora
particulară, în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care Persoanele Vizate
ridică o astfel de obiecție, Aforti va înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
și/sau Datelor cu Caracter Special, cu excepția cazului în care există un temei legitim
imperativ privind prelucrarea, care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile
Persoanei Vizate, sau prelucrarea se realizează în scopul stabilirii, exercitării sau
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apărării pretențiilor legale.
În orice caz, Persoanele Vizate au dreptul de a obiecta față de prelucrarea de către Aforti
a Datelor cu Caracter Personal și/sau a Datelor cu Caracter Special în scopuri de
marketing direct. În acest caz, Aforti va înceta să prelucreze Date cu Caracter Personal
și/sau Date cu Caracter Special ale Persoanelor Vizate în acest scop.
(vi)

dreptul privind portabilitatea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter
Special
Persoanele Vizate au dreptul de a solicita și primi din partea Aforti o copie a datelor cu
caracter personal ale acestora, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat, și de a solicita transferul direct al datelor cu caracter personal de
către Aforti către alte organizații, la latitudinea acestora dacă: (a) prelucrarea se
bazează pe consimțământul Persoanelor Vizate sau pe un contract încheiat cu Aforti și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În orice caz, acest drept nu se
aplică în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

(vii)

dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, conform legislației aplicabile,
fără a afecta legitimitatea prelucrării pe bază de consimțământ anterior retragerii
acestuia, prin accesarea link-ului inclus în fiecare e-mail sau prin transmiterea unui email la: dataprotection@afortiexchange.ro. În privința buletinelor informative în
scop de marketing, pe care le primiți din partea noastră, în cazul în care (ulterior
exprimării consimțământului în mod expres în legătură cu prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct al produselor sau
serviciilor) vă răzgândiți și doriți să retrageți consimțământul, puteți face acest lucru
prin simpla apăsare a link-ului „Dezabonare”, de la finalul fiecărui mesaj pe care vi-l
transmitem prin e-mail.

(viii)

dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere.

2.

În vederea exercitării acestor drepturi, cât și în vederea solicitării oricărei modificări sau
actualizări a Datelor cu Caracter Personal și/sau a Datelor cu Caracter Special sau primirii de
clarificări privind operațiunile de prelucrare și transfer al Datelor cu Caracter Personal și/sau al
Datelor cu Caracter Special, Persoanele Vizate pot trimite o solicitare în acest sens la adresa de
e-mail: dataprotection@afortiexchange.ro.

3.

Aforti nu utilizează procese decizionale automate în decursul activităților sale profesionale.
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VI. TRANSFERURI ȘI DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI/SAU DATELOR CU
CARACTER SPECIAL
1.

În măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și în
limitele prevăzute de legislația aplicabilă, Datele cu Caracter Personal și Datele cu Caracter
Special pot fi transferate în străinătate, în Uniunea Europeană, respectiv în Polonia, Franța și
Bulgaria, State Membre ale Uniunii Europene, care asigură un nivel adecvat de protecție a
Datelor cu Caracter Personal și/sau a Datelor cu Caracter Special ale Persoanei Vizate.

2.

În măsura necesară pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, Datele cu Caracter
Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanei Vizate pot fi accesate/divulgate
exclusiv în scopul îndeplinirii responsabilităților profesionale, în limitele permise de legislația
aplicabilă, de către:

3.

(i)

angajații și contractanții Aforti, care vor avea acces la Date cu Caracter Personal sau
Date cu Caracter Special exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor profesionale ale
acestora;

(ii)

bănci, atunci când se efectuează tranzacții de schimb valutar;

(iii)

autorități competente și/sau instituții publice, în limitele conferite acestora conform
prevederilor legale aplicabile;

(iv)

alte entități Aforti (de exemplu, afiliați ai Aforti din alte țări, cum ar fi Aforti Finance
Romania, Aforti Exchange Poland, Aforti Holding Poland, Aforti Finance Poland, Aforti
Collections Poland, Aforti Factor Poland);

(v)

furnizori de servicii privind relația cu investitorii;

(vi)

furnizori de servicii contabile;

(vii)

furnizori de servicii de audit;

(viii)

furnizori de servicii juridice;

(ix)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - în cazul tranzacțiilor cu
o sumă care depășește echivalentul sumei de 15.000,00 EUR, este posibil ca
documentele care atestă identitatea să fie transferate, după examinarea acestora, de
către Aforti.

În vederea executării obligațiilor contractuale, în scopuri de conformitate sau privind
obligațiile legale și în vederea protejării intereselor legitime, pot fi furnizate Date cu Caracter
Personal și/sau Date cu Caracter Special anumitor departamente ale societății. În plus, în
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privința obligațiilor și scopurilor de mai sus, datele pot fi comunicate altor societăți, cum ar fi:
(i)

societăți de salarizare, contabilitate și audit;

(ii)

furnizori de servicii IT și „Cloud Computing”;

(iii)

furnizori de servicii profesionale;

(iv)

furnizori de servicii juridice; și

(v)

alte societăți care îndeplinesc sarcini în numele Aforti.

4.

Toate persoanele împuternicite de operator care prelucrează Date cu Caracter Personal și/sau
Date cu Caracter Special în numele Aforti au obligația contractuală de a se conforma RGPD,
cât și tuturor celorlalte cerințe aplicabile.

5.

Aforti își rezervă dreptul de a divulga Date cu Caracter Personal și/sau Date cu Caracter Special
colectate de la Persoane Vizate în scopul și în cazurile impuse de lege, cât și în situații în care
o astfel de divulgare este necesară pentru a proteja drepturile Aforti, pentru a raporta
presupuse activități ilegale, pentru a se conforma procedurilor judiciare, ordinelor sau
hotărârilor judecătorești sau oricărui alt proces legal.

6.

Atunci când transferă datele cu caracter personal colectate, Aforti se va conforma tuturor
legilor aplicabile, cât și regulamentelor relevante emise de Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7.

În cazul în care alte entități furnizează anumite părți ale serviciilor în numele Aforti, aceasta
din urmă va determina astfel de entități să utilizeze date privind clienții doar în legătură cu
serviciile furnizate pentru Aforti și nu în beneficiul propriu.

VII.

STOCAREA ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.

Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanelor Vizate sunt
stocate și prelucrate pe calculatoarele Operatorului, localizate în Franța și Polonia. Operatorul
își rezervă dreptul de a localiza serverele și computerele sale în alte țări din Uniunea
Europeană.

2.

În general, Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanelor Vizate
vor fi stocate de Aforti doar pe perioada necesară în vederea îndeplinirii corespunzătoare a
serviciilor și a oricăror altor obligații care rezultă din acordurile cu caracter obligatoriu
încheiate cu clienți (i.e. pentru întreaga durată a contractelor încheiate de Aforti cu clienții
săi). Totuși, Aforti își rezervă dreptul de a stoca Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu
Caracter Special pe perioada necesară conform legislației aplicabile sau prevederilor rezonabile
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ale procedurilor sale interne.
3.

Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special sunt prelucrate atât în format
tipărit, cât și în format electronic, și sunt stocate în sistemul Aforti, în concordanță cu legislația
aplicabilă, inclusiv aspectele legate de securitatea și confidențialitatea datelor, și în
conformitate cu principiile privind prelucrarea echitabilă și legală. În orice situație, criteriul
utilizat pentru a stabili durata perioadei de stocare are în vedere necesitatea de conformare cu
orice cerințe legale relevante și necesitatea de a administra înregistrările Aforti. Aforti poate
stoca Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanei Vizate chiar
ulterior încheierii relației comerciale, însă doar pe durata necesară pentru îndeplinirea
obligațiilor contractuale și legale și pentru respectarea procedurilor sale interne. Aforti
actualizează și menține bazele de date pentru a asigura în permanență corectitudinea și
exactitatea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter Special ale Persoanelor
Vizate.

4.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secțiuni, Aforti poate reține Datele cu
Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanelor Vizate în cazul în care
respectiva reținere este necesară în vederea protejării intereselor esențiale ale Aforti sau a
intereselor esențiale ale unei alte persoane fizice.

VIII.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE

1.

Operatorul declară că Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale
Persoanelor Vizate sunt prelucrate în conformitate cu RGPD, cât și alte regulamente aplicabile
la nivel european sau local, adoptate în contextul RGPD. În continuare, Operatorul declară că
au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, pentru a asigura
securitatea adecvată posibilelor riscuri și categorii de date protejate și, în special, că Datele cu
Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special ale Persoanelor Vizate sunt protejate
împotriva accesului persoanelor neautorizate, pierderii sau alterării.

2.

Operatorul a implementat o gamă variată de măsuri în vederea asigurării securității și
confidențialității Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu Caracter Special ale
Persoanelor Vizate. Acestea includ măsuri electronice și administrative de protecție, cum ar fi
firewalls, criptarea datelor și alte tehnologii de ultimă generație. În plus, Operatorul utilizează
mijloace de control al accesului fizic în incinta și la fișierele acestuia.

3.

Aforti subliniază faptul că Persoanele Vizate trebuie să păstreze confidențialitatea
contului/parolei de client a acestora. Aforti a dezvoltat procese interne de securitate, prin care
sunt criptate parolele Persoanelor Vizate, în vederea protejării acestora împotriva divulgării
sau accesului neautorizat. Nici angajații Operatorului și nici oricare dintre contractanții
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acestuia nu pot obține acces la parolele Persoanelor Vizate. Nici Operatorul și nici
contractanții săi nu vor solicita niciodată Persoanelor Vizate parolele acestora prin
poștă, e-mail, telefon sau prin orice altă manieră nesolicitată. Este responsabilitatea
Persoanei Vizate de a menține în permanență cu titlu secret informațiile privind parola și
contul de utilizator propriu și al clienților acesteia.
4.

Operatorul nu poate garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal și/sau Datelor cu
Caracter Special ale Persoanei Vizate atunci când acestea sunt transmise prin internet și prin
intermediul unor servere care nu fac obiectul controlului de către Aforti. Orice transmiteri de
date online sunt efectuate de Persoanele Vizate pe propriul risc. Aforti poate lua măsuri pentru
asigurarea securității și confidențialității datelor transmise doar ulterior primirii și stocării
acestora în sistemele Aforti.

5.

Aforti va asigura instructajul periodic privind obligațiile care revin persoanelor care, sub
directa autoritate a Operatorului sau a persoanei împuternicite de Operator, vor prelucra
Datele cu Caracter Personal și/sau Datele cu Caracter Special.

IX. MECANISM PRIVIND COOKIE
1.

Platforma utilizează două tipuri de fișiere de tip „cookie” – „cookies de sesiune” și „cookies
persistente”. Cookies de sesiune sunt cookies temporare care rămân pe dispozitivul Persoanei
Vizate până în momentul în care utilizatorul se deconectează de pe website sau închide
software-ul (browser de internet). Un cookie persistent rămâne pe dispozitivul Persoanei
Vizate pentru o perioadă prevăzută în parametrii fișierelor de tip „cookie” sau până în
momentul în care utilizatorul îi șterge în mod manual. Persoana Vizată care nu consimte în
privința utilizării cookie (dorește să blocheze cookie) trebuie să modifice setările
corespunzătoare în browserul web pe care îl utilizează. Procesul privind acceptarea utilizării
cookie diferă în funcție de browserul Persoanei Vizate.

2.

Pentru detalii suplimentare privind modul în care Aforti utilizează cookie, vă rugăm să
consultați Politica privind Cookie-urile.

X. DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII
1.

Prezenta Politică nu include nicio informație cu privire la serviciile sau produsele aparținând
unor entități diferite de Operator, postate pe website-urile Platformei în scopuri comerciale,
cu titlu de ospitalitate, pe bază de reciprocitate sau care nu urmăresc un efect comercial.

2.

Aforti nu își asumă responsabilitatea privind actele sau omisiunile Persoanelor Vizate, care
conduc la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și/sau a Datelor cu Caracter Special depuse
de Persoanele Vizate după cum se descrie în prezenta Politică.

13

3.

Operatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări, de a retrage sau modifica funcțiile sau
proprietățile website-urilor Platformei, cât și de a înceta operarea, de a cesiona drepturile
asupra platformei sau de a întreprinde orice acțiuni legale permise de prevederile legale
aplicabile. Niciuna dintre acțiunile întreprinse de Aforti nu va încălca drepturile Persoanelor
Vizate.

XI. DETALII DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
1.

Orice întrebări suplimentare cu privire la prezenta Politica vor fi transmise către Aforti la
următoarele detalii de contact:
Responsabil privind Protecția Datelor - Michał Zygmunt
e-mail: dataprotection@afortiexchange.ro

XII. AMENDAMENTE ALE PREZENTEI POLITICI
1.

Aforti își rezervă dreptul de a amenda prezenta Politică atunci când este necesar conform
prevederilor legale sau ca urmare a modificărilor aduse Platformei, sau în alt mod în care Aforti
consideră necesar. În cazul modificării prezentei Politici, Aforti va informa Persoanele Vizate
în privința modificărilor, prin e-mailuri și informări puse la dispoziție prin intermediul
Platformei, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.

În cazul entităților care nu sunt pentru moment clienți ai Aforti, ci doar vizitatori ai websiteului Aforti, Aforti nu va efectua informări cu privire la astfel de modificări. Prin urmare, pentru
astfel de entități, recomandăm călduros să vizitați pagina noastră cu regularitate, pentru a vă
informa cu privire la orice actualizări aduse prezentei Politici.

3.

Data indicată mai jos este data intrării în vigoare a celei mai recente versiuni a prezentei
Politicii.
La: 11.03.2019
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