CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Data / Ora
_________________
Subsemnata/ul
IDNP
anul nașterii
domiciliat
Prin prezenta, în calitate de subiect cu caracter personal și subiect al istoriei de credit îmi exprim în mod liber, expres și necondiționat
consimțământul ca OCN „Mogo Loans” S.R.L., cu IDNO: 1017600033216 ,sediul pe bd. Cuza-Vodă, 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova
(în continuare „Operator”) să prelucreze datele mele cu caracter personal
în scopul:
- Desfășurării activității de creditare nebancară responsabilă (evaluarea bonității și reducerea riscului de credit, luarea deciziei privind
încheierea și executarea contractelor de Credit, Împrumut/ Lessing);
- Creării, identificării și verificării bazei de date a birourilor istoriilor de credit și a altor asemenea sisteme de evidență publică sau
privată, care conțin date clare, precise și valabile referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita mea de plată;
- Creării rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectare / recuperare a creanțelor, prevenirea spălării banilor și combaterea
terorismului;
- Prospectării comerciale și marketing-ului direct prin mesaje la datele de contact indicate în cererea de acordare a creditului;
- Primirii și transmiterii informației către autorități statale, inclusiv către autoritatea de supraveghere;
- Transmiterii transfrontalieră a datelor personale, pentru stocare.
Prezentul consimțământ este transmis pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter personal:
Date de identificare a persoanei fizice, date care se referă la ( nume, prenume, patronimic, sex, data și locul nașterii, semnătură,
date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, telefonul mobil, e-mail, profesie, funcție, situație familială, situație economicofinanciare, imagine grafică, cetățenia, date din permisul de conducere, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), loc de muncă, IDNP (numărul
personal de identificare), situația militară;
Date despre veniturile și datoriile persoanei fizice, care includ următoarele: Lista veniturilor salariale lunare, mărimea salariului
brut, premii, sporuri, stimulări, suplimente, transferuri ș.a.
Date despre bunurile imobile deținute: Lista proprietăților, tipul bunului, suprafața, modul de folosință, drepturile asupra bunurilor,
adresa propiretății imobiliare.
Datele despre mijloacele de transport deținute: Codul VIN, numărul de înmatriculare, tipul vehiculului, marca, Model, anul
fabricației, culoarea, datele despre proprietar, drepturile asupra vehiculelor, numărul certificatului de înmatriculare.
CONSIMT EXPRES ÎN PRIVINȚA URMĂTOARELOR:
I.

PRELUCRĂRII, TRANSMITERII, ACCESĂRII, VERIFICĂRII ȘI STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN SISTEM
MIXT AUTOMATIZAT ȘI MANUAL.
Prin prezenta îmi exprim în mod liber, expres și necondiționat consimțământul cu privire la prelucrarea, transmiterea, accesarea,
verificarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal, expunerea politică și alte informații, precum date ale beneficiarului efectiv (dacă
este cazul), furnizate de către mine prin sistem mixt automatizat și manual precum și va prelucra datele prin intermediul instituțiilor publice sau
private precum sunt: ( Registrul de Stat al Populației, Registrul Bunurilor Imobile, Registrului Garanțiilor Reale Mobiliare, Registrul de Stat al
Transporturilor, Serviciul Fiscal de Stat, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Agenția de Guvernare Electronică ș.a) a datelor furnizate
de către mine în mod voluntar. La fel, în scopul păstrării integrității datelor, îmi exprim în mod liber, expres și necondiționat, consimțământul cu
privire la transmiterea către terțe persoane, inclusiv transfrontalieră precum este Societatea pe Acțiuni „ Mogo Eastern Europe” pentru a constitui
și menține o copie de rezervă. Să prelucreze datele mele cu caracter personal în scopul prospectării comerciale și marketin-gului direct la datele
de contact furnizate de către mine la cererea de finanțare.
II.

SOLICITĂRII ȘI/ SAU PREZENTĂRII INFORMAȚIEI DE LA BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT.

Prin prezenta îmi exprim în mod liber, expres și necondiționat consimțământul ca OCN “Mogo Loans” S.R.L., să acceseze informația
despre istoria mea de credit, inclusiv informația care se referă la gajarea/ipotecarea bunurilor mobile, imobile, despre respectarea obligațiilor față
de bugetul public național, inclusiv ca rezultat al schimbului de informații între birourile istoriilor de credit, conținută în baza de date a
biroului/birourilor istoriilor de credit precum este: Î M.„Biroul de Credit” S.R.L. (IDNO 1008600017816); S.R.L., „Infodebit Credit Report” (IDNO
1017600009673); B.I.C.„Via Scope” S.R.L. (IDNO 1013600028924), și/sau oricare alt birou al istoriilor de credit înregistrat pe teritoriul Republicii
Moldova., să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat
cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit menționate mai sus.
Declar că am fost informat, am citit și înțeles formularul de consimțământ, am fost informat că beneficiez de drepturile prevăzute de
art. 12-18 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul la informare, dreptul la acces,
dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului la adresa MD2060, str Cuza-Vodă, bd. 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Prezentul consimțământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării și / sau pe tot termenul de acțiune a contractului de
Credit/Lessing care va fi încheiat în acest termen cu utilizatorul istoriei de credit.

Numele/ Prenumele

Semnătura

