ACORD DE PRELUCRARE DATE ACTIONAR
Stimate actionar,
In calitate de persoana vizata comunicati catre PRODVINALCO SA datele dumneavostra cu caracter personal:
nume si prenume, CNP, adresa, serie si numar carte de identitate, cont bancar, semnatura.
Va aducem la cunostinta faptul ca datele personale furnizate vor fi prelucrate de catre PRODVINALCO SA in
conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, in procesul de plata dividende.
Prodvinalco SA se angajeaza sa foloseasca datele furnizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor legale
specifice, sa le pastreze in siguranta in conditiile legii si sa asigure drepturile prevazute in Regulamentul UE
679/2016:
- dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal,
- dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale,
- dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor personale,
- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii,
- dreptul de opozitie a prelucrării datelor dumneavoastra personale,
- dreptul de a solicita ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care sa o depuneţi la
secretariat, de unde va fi transmisă Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul
companiei, urmand să primiţi un raspuns scris în termenul prevăzut de lege.
Pentru orice detalii legate de procesul de prelucrare si stocare a datelor dvs. sau pentru a ne comunica schimbarea
datelor dvs de contact, ne puteti contacta astfel:
- la adresa Societatii Prodvinalco SA – Cluj-Napoca, Calea Baciului, 2-4, jud. Cluj
- la adresa de e-mail andreia.farcasiu@prodvinalco.ro
- la tel: 0728.853.315
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate catre Depozitarul Central si Banca Transilvania in
vederea efectuarii platii dividendelor si catre ANAF in vederea declararii impozitului retinut la sursa. Datele Dvs.
cu caracter personal nu vor fi transferate catre alti terti decat in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale
PRODVINALCO SA, daca va fi cazul.
Actionar
Nume si Prenume
Data:
Semnatura
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