
MANDAT DE BROKERAJ

Subscrisa / Subsemnatul , CUI / CNP
, prin  prezenta  scrisoare mandatam , in conditiile  art.35  din Legea  32/2000,

privind   societatile  de  asigurare  si   supravegherea  asigurarilor,  cu  toate  modificarile
ulterioare,  societatea RITTER BROKER DE ASIGURARE SI  REASIGURARE SRL  ca  in  numele
nostru  si pentru noi sa negocieze termenii si conditiile  incheierii  asigurarilor.

Prezentul inscris anuleaza orice mandate acordate anterior lui si este valabil pana ce un
nou mandat va fi acordat.

Eu MANDANT, sunt de acord ca MANDATAR-ul sa poata utiliza si/sau prelucra datelor mele
cu caracter  personal  in vederea indeplinirii  scopului  propriu,  si  anume acela de ofertare
si/sau vanzare produse de asigurare, pana la momentul in care imi retrag in mod expres
acordul / consimtamantul dat, si ii este interzis a-mi prelucra datele in scop de vanzare a
datelor cu caracter personal.

Precizez ca am fost informat ca aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu
dispozitiile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, si
ale Directivei CE nr.58/2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia
vietii  private in  sectorul  comunicatiilor  electronice,  precum si  asupra drepturilor  mele,
respectiv:

* Dreptul meu de acces la date;

* Dreptul meu de a solicita rectificarea si/sau actualizarea datelor;

* Dreptul meu de a cere stergerea datelor si/sau de a fi uitate;

* Dreptul meu de a restriction nivelul prelucrarii datelor;

* Dreptul de a mi se comunica orice rectificare, stergere, si/sau restrictionare a prelucrarii;

* Dreptul la portabilitate - dreptul meu de a transmite datele catre alt operator;

* Dreptul meu la opozitie (de a ma opune prelucrarii);

* Dreptul meu de a modifica sau retrage acordul / consintamantul de prelucrare a datelor;



* Dreptul meu de a notifica incalcarea securitatii datelor si de a depune sesizare/plangere la
autoritatea competenta (ANSPDCP).

MANDANT-ul,  prin  semnarea prezentului  Mandat  in  Brokeraj,  confirma ca a  primit,  citit,
inteles informatiile preliminare pe care asiguratorii si intermediari in asigurari trebuie sa le
furnizeze clientilor, precum si  alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul  de
asigurare, in conformitate cu Ordinul ASF / CSA nr. 23/2009 pentru punerea in aplicare a
Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le
furnizeze clientilor, precum si  alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul  de
asigurare cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul ….......................... , in calitate de MANDANT, imi exprim si dau acordul, in mod
expres, cu privire la utilizarea si/sau prelucrarea datelor mele cu caracter personal, de catre
MANDANT, pentru ducerea la indeplinirea a prezentului  Mandat de Brokeraj,  cu conditia
respectarii dispozitiilor legale in materie si in vigoare la data prelucrarii / utilizarii datelor cu
character personal.

Data

…............................................

MANDATAR MANDANT

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare Nume, prenume, semnatura

          


