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ACORD 
de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Societatea Biroul de Credit S.A.  

 
  Nr. .................... /   .......................  
                               (data emiterii)  

 
 

1. Persoana ................................................................................................................... 
Codul de identificare .................................................................................................... 
(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport în cazul persoanelor fizice nerezidente) 

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca Societatea SIMPLU CREDIT IFN S.A. sa prelucreze informatiile 
indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre Biroul de 
Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri nr. 29, etaj 4, Sector 3, în vederea 
prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor înregistrate pe numele meu în baza 
de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii 
financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a 
produselor de tip credit cu Participantul.  

2.      Datele cu caracter personal prelucrate sunt: 
a) date de identificare a persoanei fizice*                  
b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari **                                                  
c) date referitoare la fraudulenti ***         
d)        date referitoare la inadvertentele constatate de Societatea SIMPLU CREDIT IFN S.A.****            

 
* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, 
numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor 
nerezidente; 
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele 
acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul  de 
zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de 
acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii 
contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului) si 
informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in 
legatura cu produsul acordat;  
*** cuprinde informatii legate de: savârsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul financiar-bancar, in 
relatia directa cu Societatea SIMPLU CREDIT IFN S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau 
irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate; 
 **** cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la 
data solicitarii creditului, din culpa solicitantul ui;  
 
Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter  personal sunt stocate in baza de date a societatii Biroul de 
Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualizari. 
 
Am luat la cunostinta faptul ca datele mele prevazute la pct. 2 pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv 
pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, a FICO@Score de la Biroul de Credit. Participantii utilizeaza 
FICO@Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential 
debitor. FICO@Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins inte 300 si 850, obtinut in urma 
procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si 
indica probabilitatea sa-mi platesc in viitor ratele la timp. Principalele cauze care determina scaderea 
FICO@Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. FICO@Score de la Biroul de 
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Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul d e Credit 
si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii mele in 
vederea incheierii/derularii contractului de credit. 
 
Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE in conformitate cu prevederile mentionate in Solicitarea de Credit si de legislatia data in aplicarea 
Regulamentului pe teritoriul Romaniei. 
          

            
  Semnatura emitentului                                                                        Semnatura autorizata si stampila institutiei 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


