NOTĂ DE INFORMARE PRIVID PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimați Investitori,
Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că la data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul general privind
protecția datelor (RGPD).
Amundi Asset Management S.A.I. S.A. (Societatea), în calitate de administrator de fonduri de investiții, prelucrează
datele personale ale investitorilor în baza obligațiilor legale ce îi revin (cerințe de raportare, deținere registru
investitori, cunoaștere a clientelei). Prelucrarea datelor personale ale investitorilor este necesară în scopul
executării contractului la care investitorii devin parte prin semnarea formularului de subscriere.
Noul Regulament (RGPD) definește termenul de „date cu caracter personal" ca fiind datele prin care o persoană
fizică poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Societatea are, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal și în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, obligația păstrării datelor cu caracter personal ale investitorilor pe o perioadă de minimum 5 ani de la
încetarea relației cu aceștia.
Societatea poate transmite informații referitoare la investitori (date cu caracter personal, date aferente deținerilor
de unități de fond) către autorități de supraveghere și reglementare, autorități fiscale, instanțe judecătorești,
parteneri contractuali implicați în procesul de administrare a investițiilor (depozitar, distribuitori autorizați), precum
și altor entități din Grupul Amundi/Credit Agricole.
Amundi Asset Management S.A.I. S.A. nu prelucrează date din categoria datelor cu caracter special, ca cele care
dezvăluie originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, sau apartenența sindicală, precum
și datele cu privire la sănătate sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice
Noul Regulament general privind protecția datelor personale (RGPD) reglementează și drepturile pe care le au
persoanele cărora li se prelucrează date cu caracter personal.
Enumerăm pe scurt drepturile pe care le aveți conform acestui Regulament:
• Dreptul de acces reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea Amundi Asset Management S.A.I. S.A. o
confirmare potrivit căreia Societatea prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ,
acces la datele respective și la modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la rectificare reprezintă dreptul dvs. de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și de obține completarea datelor care sunt incomplete.
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor
personale atunci când: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia a avut loc
prelucrarea; c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d) datele cu caracter personal trebuie șterse
pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății.
• Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în următoarele
situații: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune
ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c) Societatea nu mai are
nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.
• Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și
pe care le-ați furnizat Amundi Asset management S.A.I. S.A.
• Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați,
prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea
de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă.
Toate drepturile enumerate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisa sau depusa
la sediul Societății sau la orice sucursala a băncii UniCredit Bank.
Pentru orice solicitări pe care le aveți cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus vă puteți adresa
Responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail: DPO@amundi.com, sau la adresa poștală următoare:
Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, București.

