
BRD Finance ‘[i rezerv\ dreptul de a refuza cererea de credit ‘n cazul ‘n care datele cuprinse ‘n documentele solicitate la ‘ncheierea 
contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum [i ‘n cazul ‘n care nu sunt 
‘ndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat.

Subsemnatul `mi exprim consim]\mantul ca BRD Finance IFN S.A. s\ prelucreze `n eviden]ele proprii informa]iile declarate prin 
prezentul formular [i pe cele men]ionate ̀ n documentele ce constituie dosarul de credit, precum [i datele ̀ nregistrate pe numele meu la 
SC Biroul de Credit S.A. sau `n alte sisteme de eviden]\ de tipul birourilor de credit, `n vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a 
refuza creditul solicitat, cat [i pentru analize statistice [i de marketing. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. s\ transmit\ c\tre SC 
Biroul de Credit S.A., persoan\ juridic\ roman\, cu sediul ̀ n Bucure[ti, Str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3, [i c\tre alte sisteme de eviden]\ 
de tipul birourilor de credit, ̀ n vederea prelucr\rii [i consult\rii ori de cate ori este necesar, de c\tre orice participant (institu]ii de credit, 
institu]ii financiare, companii de asigur\ri, alte institu]ii), `n scopul ini]ierii sau derul\rii unei rela]ii contractuale cu respectivul 
participant, urm\toarele informa]ii: datele de identificare; informa]iile referitoare la `ntarzierile la plat\ a obliga]iilor; informa]iile de 
natur\ a contribui la evaluarea gradului de `ndatorare [i a bonit\]ii mele; informa]iile neconcordante, rezultate din documentele 
prezentate la data solicit\rii creditului, din culpa mea; date referitoare la fraudulen]i. Declar c\ am fost informat cu privire la drepturile 
ce `mi sunt conferite de lege `n calitatea mea de persoan\ vizat\, [i anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de 
interven]ie asupra datelor, dreptul de opozi]ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale [i dreptul de a m\ adresa Autorit\]ii 
Na]ionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justi]iei pentru ap\rarea drepturilor garantate de legea 677/2001. Am fost 
informat cu privire la dreptul meu de a m\ opune oricand, f\r\ justificare, prelucr\rii `n scop de marketing direct a datelor mele cu 
caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scris\, datat\ [i semnat\, adresat\ BRD Finance IFN S.A. la adresa 
prev\zut\ ̀ n prezenta cerere de credit. BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele men]ionate ̀ n prezenta pe o perioad\ de 5 ani de la data 
cererii, iar ulterior datele vor fi arhivate. 

Completarea [i semnarea prezentului formular de c\tre solicitant nu determin\ automat obligativitatea acestuia de ncheiere a 
contractului de credit.

‘Completarea [i semnarea prezentului formular de c\tre solicitant nu determin\ automat obligativitatea acestuia de ncheiere a 
contractului de credit.
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