Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de creditare – persoane
fizice al ING, inclusiv in sistemul Biroului de Credit si in baza de date a Autoritatii Nationale de
Administrare Fiscala
1. In ce scop prelucram datele tale cu caracter personal?
In vederea acordarii unui credit si, ulterior dupa acordarea acestuia, vom prelucra datele tale cu caracter personal, pentru a: (i) evalua
capacitatea ta de a rambursa creditul sau a iti face o oferta de creditare adecvata nevoilor tale; (ii) preveni si combate potentiale fraude; (iii)
determina riscul la care se expune ING; (iv) interoga Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, baza de date a Autoritatii
Nationale de Administrare Fiscala („ANAF”), Buletinul Procedurilor de Insolventa si daca este cazul, alti terti autorizati sa detina informatii
relevante pentru noi, in conditiile legii; (v) analiza garantiile pe care le oferi; (vi) stabili conditiile in care iti putem oferi/mentine/restructura
creditul; (vii) onora obligatiile pe care ni le-am asumat prin contractul de credit; (viii) monitoriza indeplinirea anumitor conditii esentiale1
pentru produsul de credit (de exemplu incasarea salariului la ING) si verifica indeplinirea altor obligatii ce iti revin; (ix) raspunde
solicitarilor tale si pentru a comunica cu tine cu privire la creditul pe care il detii; (x) recupera eventuale sume restante; (xi) realiza activitati
de contactare avand un rol informativ sau educativ cu scopul de prevenire a unor eventuale dificultati financiare sau intarzieri la plata.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal folosim despre tine?
Pentru indeplinirea scopurilor descrise mai sus, , avem nevoie de urmatoarele categorii de date: (i) datele de identificare: nume,
prenume, domiciliu, CNP, datele cuprinse in actele de identitate, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum si alte date de contact necesare
pentru indeplinirea scopurilor descrise (ii) date financiare legate de sursa, tipul, fluctuatiile si nivelul veniturilor sau incasarilor tale, rulajul
contului tau bancar, detaliile si descrierea asociate tranzactiilor realizate, angajamente de plata lunare, popriri sau executari silite, date
despre creditul refinantat, daca este cazul; (iii) detalii despre creditul acordat, respectiv tipul creditului, destinatia, suma, durata, dobanda,
informatii legate de cardul de credit, grafic de rambursare, garantiile aduse de catre tine, comportamentul tau pe parcursul contractului; (iv)
istoricul tau de creditare: alte credite pe care le detii sau le-ai detinut, intarzieri la plata creditelor, credite refinantate; (v) date cu privire
la fraude sau alte infractiuni care ar putea afecta capacitatea ta de rambursare a creditului sau incompatibile cu calitatea de client ING; (vi)
proprietatile pe care le detii, imobiliare/ mobiliare, asigurari ale acestor proprietati, actele de proprietate; (vii) informatii cu privire la
bonitatea ta: scorul de creditare, modul de indeplinire al altor criterii de eligibilitate; (viii) alte date: stare civila, ocupatia, vechimea in
munca, angajatorul, entitatea platitoare a venitului recurent, locul de munca, studii, eventuale litigii in care esti parte, semnatura ta
olografa/electronica; (ix) date despre garanti / fidejusori / mandatari / mostenitori; (x) date obtinute din surse publice sau de la terti
autorizati, cum sunt: Biroul de Credit S.A., ANAF, Centrala Riscului de Credit, Buletinul Procedurilor de Insolventa; (xi) in unele cazuri,
precum in cazul unei solicitari de restructurare credit, date privind starea de sanatate, in acord cu cerintele legale; (xii) date utilizate pentru
accesul in aplicatia Home'Bank si codul de autorizare al instructiunilor in cazul in care soliciti un credit online.

3. Cum luam decizia de a-ti face o oferta de credit?
In cazul in care ne-ai oferit consimtamantul tau p r e a l a b i l pentru analizarea datelor tale pentru a te putea oferta cu produse si servicii
adaptate intereselor si nevoilortale, atunci vom putea evalua rulajul conturilor tale in vederea stabilirii nivelului venitului tau recurent si
a indeplinirii criteriilor minime de creditare detaliate mai jos inainte de a iti face o oferta de credit.

4. Cum luam decizia de a-ti acorda un credit?
Luam decizia de a acorda un credit printr-un proces decizional individual automatizat, adica in mod automat prin aplicarea unui scoring
si a unor criterii minime de creditare.
Scoringul este un instrument obiectiv de evaluare a riscului la care se expune ING atunci cand iti acorda un credit. El are la baza o
analiza statistica care foloseste datele tale cu caracter personal si ne ajuta sa estimam posibilul tau comportament de rambursare,
prin generarea unui scor. Scorul este un punctaj rezultat in urma analizei datelor tale, care exprima probabilitatea ca tu sa iti indeplinesti
obligatiile de plata a ratelor de credit pe toata perioada contractului de credit. ING a stabilit un scor minim pentru clienti care reprezinta
p r a g u l minimal acceptabil in cazul acordarii unui credit. Scorul minim a fost stabilit in functie de nivelul de risc pe care ING i l p o a t e
a s u m a ca tu sa nu rambursezi creditul integral si in functie de strategia de creditare pe care ING o are la momentul la care soliciti
creditul.
Toate scorurile care sunt situate sub scorul minim, reflecta riscuri de neplata pe care noi nu le putem accepta. De aceea, de fiecare
data cand scorul tau se va afla sub pragul minim pe care ING si l-a stabilit, nu iti vom putea acorda un credit.
Pe langa scorul de creditare, ING va determina printr-un proces automat si daca indeplinesti alte criterii minime de creditare pe care ING
si le-a stabilit, cum sunt: (i) validari in baza informatiilor obtinute despre tine de la Biroul de Credit si/sau ANAF si/sau a informatiilor
detinute de catre ING in sistemele proprii, referitoare la rulajul conturilor tale; (ii) gradul maxim de indatorare; (iii) gradulmaxim de
finantare (determinat in cazul creditelor cu garantie ipotecara ca procent din valoarea garantiei prezentate); (iv) intarzieri mari pe care leai inregistrat in trecut la returnarea altor credite, existenta unor popriri sau executari silite; (v) risc ridicat de frauda; (vi) alte conditii minime
de eligibilitate asociate produsului si comunicate in etapa pre-contractuala.
Aceasta modalitate de a decide acordarea creditelor pe baza unor criterii minime ajuta ING sa ia decizii de creditare corecte si responsabile.
Avem mereu grija, ca tu sa ai posibilitatea de a returna creditul fara a ingreuna situatia ta materiala.

5. Cum evaluam riscul de frauda?
Ca orice institutie bancara, avem obligatia de a ne cunoaste clientii. Riscul de frauda este evaluat la deschiderea relatiei cu ING, dar si
de fiecare data cand aplici pentru un credit. In acest caz, ING a stabilit din punct de vedere al riscului de frauda, categorii de clienti
carora le va oferi credite si categorii de clienti carora le va refuza solicitarea de credit. Spre exemplu, unei persoane care in trecut a falsificat
documente sau a dat declaratii false pentru a obtine credite, ING ii va refuza solicitarea de acordare a creditului.
Pentru a determina in care dintre cele doua categorii esti inclus, ING poate adopta o decizie automata folosindu-se de un proces decizional
individual automatizat.
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6. Ce se intampla in situatia in care nu reusesti sa returnezi creditul la timp?
Atunci cand nu reusesti sa faci plata ratelor de credit la timp, ING va lua o decizie automata cu privire la probabilitatea de rambursare a
creditului si actiunile pe care sa le intreprindem pentru a ne asigura ca vei reusi sa platesti rata de credit. Folosim un proces decizional
automatizat pentru a determina probabilitatea de returnare si actiuni de recuperare, analizand momentul intarzierii, durata intarzierii,
suma restanta si frecventa intarzierilor. Efectele acestui proces se vor rezuma la transmiterea unor mesaje de reamintire a termenului de
plata si consecintelor intarzierii, precum si la contactarea ta pentru clarificare fie direct de catre ING, fie prin entitati specializate in gestiunea
creantelor ce actioneaza ca persoane imputernicite la prelucrarea datelor personale de catre ING. Ulterior, in cazul in care sumele restante
nu sunt achitate, ING poate decide declararea scadentei anticipate integrale a creditului sau rezilierea contractului si initierea procedurile
de colectare, inclusiv prin terti imputerniciti, sau executare silita sau poate decide transferarea contractului de credit si/sau oricaruia
din drepturile si/sau obligatiile sale (prin cesiunea contractului si/sau novatie, cesiune de creanta sau orice mecanism de transmitere a
obligatiilor recunoscut de lege).

7. Care sunt drepturile tale in legatura cu deciziile automate pe care ING le ia cu privire la creditul
solicitat?
Atunci cand ING ia decizii automate cu privire la tine, poti: (i) solicita ca un angajat ING sa intervina si sa se asigure ca procesul automatizat
a functionat corect; (ii) exprima punctul de vedere cu privire la decizie si (iii) contesta decizia. Pentru aceasta, trebuie doar sa te adresezi
ING Office-ului tau sau sa ne contactezi la adresa din Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, cladirea nr. 3, sector
1, 012095, la fax +40 21 222 14 01 sau protectiadatelor@ing.ro.

8. De unde obtinem datele tale cu caracter personal?
In general, datele de care avem nevoie ne-au fost acordate chiar de catre tine, atunci cand ai completat cererea de credit, au rezultat din
interactiunea pe care ai avut-o cu noi sau din modul in care ai utilizat produsele si serviciile bancii. Datele cu caracter personal sunt preluate
si din surse externe ING, cum sunt Biroul de Credit S.A., ANAF, Centrala Riscului de Credit, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte
institutii si autoritati publice, in conditiile legii. Datele prelucrate pentru acordarea unui credit cuprind si date pe care ING le-a dedus din
analiza de credit pe care a efectuat-o. Astfel de date sunt: scorul de creditare, posibila activitate frauduloasa, tipulcreditului si
conditiile in care iti acordam creditul.

9. In ce temei prelucram datele tale cu caracter personal?
ING se bazeaza pe urmatoarele temeiuri legale pentru prelucrarile de date mentionate aici: (i) Executarea contractului de credit si inclusiv
demersurile necesare pentru a intra intr-un contract de credit, la solicitarea ta. Te rugam sa ai in vedere ca toate datele pe care le-am
solicitat in vederea analizarii creditului si datele obtinute din alte surse sunt necesare fundamentarii deciziei de acordare sau nu a
creditului. Refuzul tau de a ne acorda aceste date va conduce la imposibilitatea ca ING sa iti ofere creditul dorit. (ii) Obligatiile legale pe
care le are ING, asa cum sunt obligatia de cunoastere a clientului, de a evalua capacitatea de rambursare a creditului, de a preveni si
combate spalarea banilor, finantarea terorismului si riscul de frauda, de a documenta dificultatile financiare/dificultatile de plata
intampinate in contextul indeplinirii obligatiilor derivate din contractul de credit etc.; (iii) Interesul legitim al ING (analiza si monitorizarea
portofoliului de credite, dezvoltarea si imbunatatirea produselor si strategiei de creditare, evaluarea riscurilor financiare la care se expune
ING prin activitatea de creditare, cesiunea creditelor sau transferul acestora prin orice modalitate posibila, conservarea garantiilor aduse
de catre tine, informarea si educarea clientelei), caz in care ING acorda atentie drepturilor si libertatilor tale, asigurandu-se ca interesul
sau legitim nu incalca aceste drepturi si libertati; (iv) Consimtamantul tau privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul
interogarii bazei de date a ANAF; consimtamantul tau privind primirea de oferte de produse si servicii adaptate intereselor si nevoilor sale,
consimtamantul tau privind prelucrarea datelor privind starea de sanatate in contextul documentarii unor dificultati financiare/dificultati de
plata intampinate in contextul indeplinirii obligatiilor derivate din contractul de credit.

10. Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?
Acordarea unui credit presupune transmiterea datelor tale cu caracter personal catre diverse categorii de destinatari: asiguratori,
evaluatori, autoritati si institutii publice, cum sunt: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul National de
Publicitate Mobiliara, Fondul National de Garantare a Creditelor („FNCGIMM”) in cazul creditelor Noua Casa, Centrala Riscului de
Credit etc, notari, Biroul de Credit S.A., ANAF, alte societati din grupul ING, cesionari ai creditelor, agentii de recuperare a creantelor
etc. Acestor destinatari li se adauga lista destinatarilor mentionata in „Nota de informare ING privind prelucrarea datelor cu caracter
personal”, disponibila pe www.ing.ro sau in orice ING Office.

11. ING si Centrala Riscului de Credit
Informatii despre creditul acordat, respectiv riscul individual de credit si situatia creditelor restante (inclusiv intarzierile la plata mai mari
de 30 de zile calendaristice) sunt transmise de catre ING si catre Centrala Riscului de Credit din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (institutie
publica independenta cu sediul central in Bucuresti, Str. Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti), in baza cerintelor legii ce reglementeaza
activitatea Centralei.
Centrala Riscului de Credit reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea
fiecarei persoane declarante (institutie de credit, institutie financiara nebancara, institutie de plata, etc.) din Romania fata de acei
debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 lei),precum
si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

12. ING si Biroul de Credit
ING si Biroul de Credit S.A. au calitatea de operatori asociati. Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza
Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de
Participanti (institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat
un Contract de Participare cu Biroul de Credit. ING va trebui sa consulte Biroul de Credit SA (persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti,
Str. Sf. Vineri nr. 29, et. 4, sector 3) de fiecare data cand ne soliciti un credit /o oferta de credit personalizata /adaptata
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situatiei tale, precum si pe parcursul derularii creditului, si, totodata, va transmite catre Biroul de Credit S.A. o serie de date.
Temeiul legal si scopul prelucrarii
ING si Biroul de Credit prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate (solicitanti de credit/imprumutati/codebitori/garanti) in
baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, respectiv
prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de
credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii, precum si pentru
facilitarea accesului la creditare, ofertare a unor produse de credit. ING are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa
evalueze capacitatea de rambursare a creditului, inainte de a iti face o oferta de credit sau de incheierea unui contract de credit si
pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, ING prelucreaza informatiile indicate mai jos, inregistrate pe numele tau in evidentele
proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare
Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.
Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara in scopul mentionat mai sus. Refuzul de a furniza datele tale personale,
necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea ING de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu
acordarea creditului.
Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit:
- date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate
sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele
nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;
- date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
- date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea
produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor,
suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei
plati;
- date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la
restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
- date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de
codebitor si/sau garant;
- date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
- numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai
multor Participanti;
In procesul de analiza a cererii tale de credit ING va solicita Biroului de Credit S.A. eliberarea unui Raport de Credit, fara
FICO® Score, pentru a verifica daca te incadrezi in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca dispui de capacitatea de a rambursa
creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, ING va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric
personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod
tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, dupa caz.
Ulterior acordarii creditului, ING va transmite la Biroul de Credit S.A. datele personale listate anterior. Aceste informatii sunt
puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul de prelucrare mentionat
anterior.
Capacitatea ta de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea
de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte2.
In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, vei intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de
la data scadentei, ING va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data
primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea ta, cu
cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.
FICO® Score de la Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevazute mai sus mentionate pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la
solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit (« FICO® Score »). Participantii pot utiliza FICO® Score in scopul reducerii
riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor” de catre participantii care nu utilizeaza FICO® Score. FICO® Score este un
numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul
Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au
determinat scaderea FICO® Score sunt afisate sub forma codurilor-motiv. FICO® Score ia in calcul urmatoarele elemente ce confera
predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de laacordarea creditelor),
cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate),
varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul
de Credit pentru fiecare persoana vizata. FICO® Score reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care,
alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii
persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.
ING Bank nu utilizeaza in deciziile de creditare scorul FICO®.
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Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat
mai sus. Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si
institutiilor publice, in conditiile legii, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca
Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de
cercetare penala.
Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu
exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si
dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
In calitate de persoana vizata, va puteti exercita urmatoarele drepturi acordate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal:
- dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la
Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul
comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre ING in analiza
cererii de credit;
- dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii,
pot fi exercitate : prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe
cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii exclusiv automatizate, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra
p e r s o a n e i v i z a t e sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu exceptia cazului in care prelucrarea este
necesara in vedereaincheierii unui contract, se bazeaza pe o obligatie legala sau pe consimtamantul tau, caz in care poti cere
interventia umana, iti poti exprima punctul de vedere si poti contesta decizia, printr-o solicitare scrisa transmisa catre ING la
adresa din Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, Sector 1, cod postal 012095,fax
+40212221401 sau protectiadatelor@ing.ro.
- dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.
Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:
Pentru ING : protectiadatelor@ing.ro.
Pentru Biroul de Credit: rpd@birouldecredit.ro. Informatii suplimentare privind prelucrarea datelor personale in sistemul Biroului de
Credit, inclusiv cu privire la temeiul prelucrarii de catre operatorii asociati, sunt disponibile pe site-ul Biroului de Credit, sectiunea
Cadru legal https://www.birouldecredit.ro/.

13. ING si ANAF
In vederea imbunatatirii activitatii de creditare in sensul fluidizarii procesului de analiza prin simplificarea documentatiei solicitate si a
indeplinirii cerintelor de prudentialitate specifice activitatii bancare ING va interoga baza de date a ANAF pentru a obtine informatii actualizate
privind veniturile solicitantului de credit, in cazul in care ti-ai oferit consimtamantul pentru aceasta operatiune.
In cadrul operatiunii de interogare sunt prelucrate urmatoarele informatii: (i) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita
o activitate autorizata: numele si prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal/cod unic de identificare, adresa IP si semnatura; (ii)
denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare
a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor; (iii) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant
legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/cod unic de identificare; (iv) natura, sursa si cuantumul veniturilor,
pentru perioada aferenta ultimilor doi ani fiscali incheiati, inclusiv, acolo unde este posibil, pentru perioada cuprinsa intre ultimul an fiscal
incheiat si data solicitarii acestora; (v) alte informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).
Neexprimarea acordului privind interogarea bazei de date a ANAF nu are ca efect stoparea procesului de analiza prealabila acordarii
creditului; totodata in acest caz, pentru indeplinirea verificarilor spcifice va fi necesara furnizarea de documente suplimentare (precum o
adeverinta de venit).
Consimtamantul exprimat pentru interogarea bazei de date a ANAF poate fi retras oricand, in mod liber prin transmiterea unei simple
cereri in acest sens, pe adresa Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, Sector 1, cod postal 012095,
prin fax la numarul +40 21 222 14 01 sau prin e-mail la adresa protectiadatelor@ing.ro.
Dupa procesarea cererii de retragere a acordului exprimat anterior, datele cu caracter personal mentionate mai sus nu vor mai fi
supuse prelucrarii pentru indeplinirea scopurilor identificate, cu exceptia cazului in care este o astfel de prelucrare poate fi bazata pe un
alt temei juridic, in acord cu cerintele legislatiei aplicabile.
Informatii generale privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal de catre ING Bank sunt disponibile permanent pe www.ing.ro
in sectiunea Protectia datelor cu caracter personal https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale sau in orice
ING Office.
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Confirm ca am luat la cunostinta informatiile furnizate prin prezenta„Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
in procesul de creditare – persoane fizice al ING, inclusiv in sistemul Biroului de Credit si in baza de date a Autoritatii Nationale
de Administrare Fiscala” intelegand faptul ca atat in vederea obtinerii de informatii pentru a putea compara produsele decredit
disponibile pe piata, pentru gestionarea solicitarii de credit cat si pentru administrarea creditului (in masura in care conditiile de acordare
sunt indeplinite) ING va efectua o serie de activitati ce implica prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform celor detaliate in
prezenta Nota de informare si/sau in cadrul documentatiei de preluare consimtamant de prelucrare, in cazul in care acesta este temeiul
de prelucrare aplicabil.
Nume Prenume
Tip solicitare de credit _______________________
Calitate _______________________
Data
Semnatura solicitant/client _______________________
1

Comunicate prin documentatia contractuala aferenta produsului de creditare dorit

2 Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti

pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un
Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont,
inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.
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