
 
 
 

Incalcarea de catre o banca a Legii protectiei datelor personale: Stan impotriva BRD 
 
 

Cu scopul de a verifica modul în care banca la ale cărei servicii recurgeam în mod curent 
respecta prevederile legale în procesul de prelucrare a datelor mele personale, la data de 

19.08.2009 am solicitat acestei bănci (BRD – Groupe Société Générale) să-mi comunice un 
număr de informaţii la care eram îndreptăţit în conformitate cu legea specială în materie (Legea 
nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date). 
 

Banca a refuzat iniţial să-mi comunice informaţiile. Împotriva acestui refuz m-am adresat cu o 
plângere, potrivit legii, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. În urma verificărilor, ANSPDCP a constatat încălcarea legii de către BRD – GSG, a 

sancţionat contravenţional banca iar aceasta mi-a comunicat ulterior informaţiile solicitate. 
 

În răspunsul pe care ANSPDCP mi l-a dat s-a precizat, fără a fi real, astfel cum ulterior am 
precizat acestei Autorităţi (fără a mai primi vreun răspuns), că la data de 4.09.2009 aş fi 

completat o cerere către BRD prin care „aş fi fost de acord ca banca să utilizeze informaţiile din 
cerere în diferite acţiuni de marketing”. 

 
 

Mai jos se află actele privind acest litigiu. 













R O M Â N I A
AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  DE  SUPRAVEGHERE

    A  PRELUCRĂRII  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL

Str. Olari  Nr. 32, Sector 2, Cod poştal 024057, Bucureşti ;   Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757        www.dataprotection.ro;  e-mail: anspdcp  @dataprotection.ro  

            Direcţia Control

Domnului  Valerian Stan
Prin e-mail: vs@valerianstan.ro

Stimate domn,

Autoritatea  Naţională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter

Personal a înregistrat sub nr. 17030 din 28 septembrie 2009 e-mailul dumneavoastră

referitor la o posibilă încălcare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001  pentru

protecţia persoanelor  cu privire la  prelucrarea datelor  cu caracter  personal  şi  libera

circulaţie a acestor date, modificată şi completată. În considerarea acestuia, vă aducem

la cunoştinţă următoarele:
Autoritatea de supraveghere a analizat cu deosebită atenţie cele sesizate, în acest

sens urmând a se întreprinde demersuri sub aspectul verificării condiţiilor de aplicare a

Legii  nr.  677/2001  pentru protecţia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor  cu

caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date,  modificată  şi  completată, şi  a

respectării  măsurilor  de  securitate  şi  confidenţialitate  a  prelucrărilor  de  date  cu

caracter  personal  de  către  operatorul  de  date  cu  caracter  personal  BRD -  Groupe

Société Générale.
Totodată, vă solicităm să ne precizaţi dacă rezultatele demersurilor întreprinse

de autoritatea de supraveghere vă pot fi comunicate prin poştă la adresa: str. Tolbei,

nr. 2, bl. C 59, sc. 1, ap. 23, sector  6, municipiul Bucureşti.

Vă mulţumim.
    

Director,
Simona  - Nicoleta  Zanfir

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit notificării nr. 4220, în conformitate cu
Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de control şi investigare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
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R O M Â N I A
AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  DE  SUPRAVEGHERE

    A  PRELUCRĂRII  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL
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Direcţia Control

Domnului  Valerian Stan
Prin e-mail: vs@valerianstan.ro

Stimate domn,

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter  Personal a
înregistrat  sub  nr.  17030  din  28  septembrie  2009,  e-mailul  dumneavoastră  referitor  la  o
posibilă încălcare a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată. În considerarea acestuia, vă
aducem la cunoştinţă următoarele:

Autoritatea de supraveghere a analizat cu deosebită atenţie cele sesizate, în acest sens
s-au întreprins demersuri sub aspectul verificării  condiţiilor de aplicare a Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi a respectării măsurilor de securitate şi
confidenţialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal de către operatorul de date cu
caracter personal BRD-Groupe Société Générale.

Ca urmare a acestor demersuri s-a constatat că sunteţi client al băncii din 11.12. 2001,
iar în data de 4.09.2009, aţi completat o cerere de subscriere produse şi servicii pentru a opta
la un cont de economii. Prin această cerere, aţi fost de acord ca BRD să utilizeze informaţiile
din cerere, în diferite acţiuni de marketing.

De  asemenea,  în  documentul  bancar  este  specificat  faptul  că  vă  puteţi  opune  la
prelucrarea datelor în scop de marketing sau la cedarea acestora către terţi, prin formularea
unei cereri scrise către bancă în acest sens. Pe parcursul relaţiei contractuale cu BRD-ul, aţi
luat cunoştinţă şi aţi fost de acord cu conţinutul Condiţiilor Generale Bancare pentru persoane
fizice.

Ca urmare a transmiterii în data de 19.08.2009 a unei adrese către BRD prin care vă
exercitaţi dreptul de acces la datele  personale, în 21.09.2009, banca v-a răspuns la întrebările
formulate,  oferindu-vă  informaţii  cu  privire  la  categoriile  de  date  ce  se  regăsesc  în
documentele bancare completate de clienţii băncii. Având în vedere faptul că băncii îi revenea
obligaţia să formuleze răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii, conform art. 13
alin. 3 din Legea 677/2001, aceasta a fost sancţionată contravenţional.

În urma controlului efectuat, a reieşit că nu s-au dezvăluit datele dumneavoastră cu
caracter personal  niciunui destinatar pe parcursul relaţiei contractuale.

Vă mulţumim.

     

                                                                  Preşedinte,
             Georgeta Basarabescu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit notificării nr. 4220, în conformitate cu
Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de control şi investigare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
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