CERERE PENTRU EMITEREA UNUI CERTIFICAT DE DAUNALITATE - P E R S O A N E J U R I D I C E
Acest document se completează cu majuscule de către solicitant și se transmite scanat la certificat@aida.info.ro

Subscrisa _____________________________________________________________________________
(Denumire)
Cu sediul în

Localitatea _______________________, Județ/Sector ___________________
str. ________________________________________, nr.________________,
bl. ________, sc. ________, etaj ________ ap. ________

C U I
Adresă e-mail:

_________________________________@_____________________________

Număr de telefon:

________________________________________________________________
reprezentat(ă) prin dl./dna.______________________________________________
prin împuternicire/mandat nr. _______ din data de ___________________________

prin prezenta vă rog să-mi eliberați un certificat privind daunele înregistrate în ultimii 5 ani în Baza de
date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României și să mi-l
transmiteți prin e-mail la adresa menționată în această cerere.
Înțeleg și îmi asum faptul că parola de deschidere a fișierului conținând certificatul de daunalitate o voi primi
la numărul de telefon mobil menționat în această cerere.
Declar că am citit Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusă în corpul prezentei
cereri.
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), colectează și prelucrează datele Dvs. cu caracter personal
în următoarele condiții:
1. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)
prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de art. 17 din Norma ASF nr.20/2017.
2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei:
a) o obligație legală.
3. Categoriile de date colectate și procesate sunt, după caz, următoarele: nume și prenume, CNP, domiciliu, copie act
identitate, serie și număr carte identitate, semnătură, număr de telefon, adresă de email, istoric de daune, polițe de
asigurare RCA și vehicule aflate în proprietate.
4. Datele cu caracter personal ar putea fi comunicate către următoarele entități: asiguratori, ASF, audit și IT.
5. Stocarea datelor. Datele personale vor fi păstrate până la realizarea scopului și atâta timp cât BAAR justifică un interes
legitim sau are obligația legală pentru păstrarea acestora.
6. Drepturile persoanelor vizate:
a)

Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Va permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului
că BAAR prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care
datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile
privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

b)

Dreptul la rectificare - Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal
inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

Atenție!!! După ce transmiteți această cerere la certificat@aida.info.ro, împreună cu documentele prevăzute
de procedură, BAAR va transmite un răspuns, la adresa de email de la care ați transmis documentele, într-un
termen de maxim 3 zile lucrătoare. Vă rugăm să verificați căsuța de poștă electronică, inclusiv folderul SPAM.
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c)

Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” - Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu
caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost
prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost
retras.

d)

Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când
prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului
dumneavoastră.

e)

Dreptul la restricționarea prelucrării - Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării
datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați
exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au
fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

f)

Dreptul la portabilitatea datelor - Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe
care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a
efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră, fie a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor
cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.
Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin
mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților
tehnice folosite de Operator.

g)

Dreptul la opoziție - Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația
particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i)
prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct,
inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră,
inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

h)

Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a va exprima punctul de
vedere și de a contesta decizia.

i)

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor.

j)

Dreptul de a vă adresa justiției.

Exercitarea drepturilor anterior enunțate se poate face:
în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura BAAR din București, sector 2. Str. Vasile Lascăr nr. 4040bis, et. 6 sau
electronic, prin accesarea formularelor puse la dispoziție în acest sens pe pagina de internet a BAAR
www.baar.ro/GDPR

Atașez la prezenta o copie a cărții de identitate a reprezentantului legal (dacă cererea este semnată
de acesta) sau o copie a cărții de identitate și împuternicirea dată de reprezentantul legal altei persoane.
Înțeleg că transmiterea copiei cărții de identitate este necesară pentru verificarea identității persoanei care
urmează a primi certificatul de daunalitate.

Data __ __/ __ __ / 20_ _
zz
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Semnătura1

aa

Atenție!!! Se acceptă doar semnătură olografă (de mână) sau semnătură electronică certificată.
Atenție!!! După ce transmiteți această cerere la certificat@aida.info.ro, împreună cu documentele prevăzute
de procedură, BAAR va transmite un răspuns, la adresa de email de la care ați transmis documentele, într-un
termen de maxim 3 zile lucrătoare. Vă rugăm să verificați căsuța de poștă electronică, inclusiv folderul SPAM.
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