
 

 
 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București este operator de date 
cu caracter personal nr. 22438 din data de 29.02.2012.  

  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București, reprezentată prin Irina 
Cristescu- Director, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, 

data nașterii, cetățenia, semnătura, nr. telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, imagine, voce, cod 
numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului prin mijloace automatizate/manuale, 

destinate ofertării sau furnizării de servicii de investiții financiare.  

  
Sunteți  obligat(ă)  să  furnizați  datele,  acestea fiind  necesare  procesării  solicitării  

dumneavoastră  în vederea acordării serviciilor comandate.  
  

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date în parte sau în totalitate determină imposibilitatea 
concretizării serviciului solicitat.  

  

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai 
următorilor destinatari: personalului X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala București, 

societății fondatoare  X-Trade  Brokers  Dom  Maklerski  S.A.  Varșovia,  Polonia,  dumneavoastră,  
precum  și partenerilor contractuali interni și externi și afiliaților.  

  

Datele personale furnizate vor fi utilizate de către X-Trade Brokers România în scopul contactării, 
informării Clienților și în alte activități de marketing și promovare în conformitate cu prevederile 

prezentului document și legislației în vigoare.  
  

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor 
personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 

adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varșovia Sucursala 
București,  cu  sediul  în  București, Bdul.  Eroilor nr.  18,  sector 5,  cod poștal  50513  sau  la  e-mail: 

office@xtb.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră 
pot fi transferate în străinătate, în vederea asigurării serviciilor comandate.  

  

Observație: 

• orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce 
o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de 

lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, 
securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un 

caracter obligatoriu;  

• orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit 

și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 
Pentru a realiza acest lucru, va rugam sa ne adresați o astfel de cerere la iod.ro@xtb.com ;   

mailto:iod.ro@xtb.com

