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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI prelucreaza date cu caracter personal, în  temeiul 
Regulamentului general privind protecția datelor, astfel cum este acesta definit mai jos. 
 
XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI prelucrează următoarele categorii de datele cu 
caracter personal:  

(a) Date de identitate (precum numele și prenumele, sexul, data nașterii, cetățenia, semnătura, nr. 
telefon/fax, adresa, e-mail cod numeric personal, seria și numărul actului de 
identitate/pașaportului etc.); 

(b) Date financiare (date bancare, date privind veniturile etc.); 
(c) Date biometrice (imagine, voce),  

prin mijloace automatizate/manuale, pentru următoarele scopuri: 
 ofertarea și furnizarea, conform contractului, a serviciilor 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.  

 conformarea cu obligațiile legale ale XTB; 
 efectuarea de comunicări de marketing, dacă v-ați dat consimțământul expres și neechivoc cu 

privire la acestea; 
 constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 pentru soluționarea cererilor dumneavoastră de exercitare a drepturilor cu privire la datelor 

personale. 
 

Datele personale sunt prelucrate în considerarea următoarelor temeiuri legale: 
 prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face 

demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; 
 îndeplinirea obligațiilor legale ale XTB (de exemplu, de raportare față de O.N.P.C.S.B., A.S.F. etc.); 
 interesul legitim al XTB de protejare a drepturilor și intereselor sale în instanță; 
 consimțământul în materia comunicărilor de marketing, dacă v-ați exprimat acordul liber, specific, 

informat și lipsit de ambiguitate cu privire la aceasta – în acest caz, aveți dreptul de a retrage 
consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia; 
 

Datele personale prelucrate de către XTB sunt comunicate numai următorilor destinatari: 
personalului XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI, societății fondatoare XTB S.A., Polonia, precum 
și partenerilor contractuali interni și externi, autorităților publice relevante.  
 
Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a Regulamentului general privind 
protecția datelor, beneficiați de următoarele drepturi: 

 dreptul de acces la date personale; 
 dreptul de rectificare asupra datelor; 
 dreptul de ștergere a datelor; 
 dreptul de restricționare a datelor; 
 dreptul de a te opune prelucrării; 
 dreptul la portabilitate. 

 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu solicitare către adresa de email iod.ro@xtb.com. 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției precum și dreptul de a depune o plângere 
la A.N.S.P.D.C.P. 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste drepturi nu sunt absolute și nelimitate, ci se exercită conform 
Regulamentului general privind protecția datelor. 
 
Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, în vederea asigurării serviciilor comandate.  
 
Datele cu caracter personal vor fi păstrate de XTB într-o formă care să permită identificarea persoanelor 
vizate, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care datele cu caracter personal sunt 
prelucrate. Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este 
necesar. 
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