
 

FORMULAR DE MODIFICARE A DATELOR 
PERSONALE ALE PARTICIPANTULUI 

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL  

 

 

 

 

Nume ________________________________________________________________________________________________ 

Prenume _____________________________________________________________________________________________ 

CNP*____________________________________________ B.I./C.I.Seria _____________ Nr. _________________________ 

E-mail ________________________________________________________ Telefon mobil ____________________________ 

Naționalitate __________________________________ Ocupația _________________________________________________ 

 

 

Strada _____________________________________________________________________________ Nr. _____________  

Bloc _________________________ Scara __________________Etaj _________________Apartament ________________ 

Localitate___________________________________Județ/Sector _________________________ Cod poștal ___________ 

 

 
Prelucrarea datelor personale în scop contractual și legal 
Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (în continuare „Aegon Pensii"), prelucrează datele cu caracter 
personal în vederea: (i) îndeplinirii obligațiilor legale, rezultând din administrarea fondurilor de pensii private,  conform prevederilor legale;(ii) 
îndeplinirii obligațiilor care rezultă în sarcina Aegon Pensii prin încheierea actului individual de aderare, pentru gestionarea relației cu 
participanții, inclusiv soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor ce sunt adresate, respectiv pentru crearea de profiluri;(iii) în scopuri de 
marketing direct și publicitate, situație în care persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Temeiul prelucrării 
îl reprezintă actul individual de aderare și prevederile legale aplicabile domeniului pensiilor.  
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Aegon Pensii prelucrează datele furnizate de persoana vizată, în mod direct. 
Este posibil ca Aegon Pensii să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informațiilor furnizate direct de către aceasta. Aegon Pensii 
utilizează datele personale colectate în vederea comunicării cu participanții fondului de pensii a informațiilor ce țin de administrarea contului 
individual, cât și noutățile în legătură cu acesta. Dacă nu sunteți de acord să primiți astfel de comunicări prin email sau telefon, vă rugăm să ne 
comunicați acest lucru în scris.  
Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal ne pune în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre. În contextul desfăsurării obiectului 
de activitate, Aegon Pensii poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorităti publice, agenți de 
marketing ai fondului de pensii, alți administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum și pentru respectarea oricăror 
alte obligații legale.  
Aegon Pensii va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăsurării relațiilor contractuale rezultând din Actul Indiv idual de Aderare, 
precum și ulterior în aplicarea prevederilor legale. Consultați secțiunea „Prelucrare date personale – Prelucrare date personale Aegon Pensii” 
de pe www.aegon.ro. 
 
Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct 
Aegon Pensii derulează periodic campanii de informare/loializare/promovare pentru clienții noștri și ne dorim să fiți informat legat de acestea, 
motiv pentru care este nevoie de acordul Dvs. explicit în acest sens. Vă mulțumim! 
 
Sunt de acord în mod expres și neechivoc ca Aegon Pensii să prelucreze datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru 
a mă ține la curent cu produsele sau serviciile companiei sau ale partenerilor acesteia, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri 
sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care compania a încheiat contracte de colaborare.  
În scop de marketing direct, Aegon Pensii poate prelucra următoarele tipuri de date personale, insă fără să utilizeze concomitent întregul set de 
date: nume și prenume, adresă de domiciliu și corespondentă, adrese de email, numere de telefon, detalii referitoare la actul individual de 
aderare. În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimtămantul rămane în vigoare pană la notificarea Aegon Pensii în sens 
contrar din partea mea.  
Perioada de prelucrare a datelor, în scop de marketing direct, o reprezintă durata valabilității actului individual de aderare, suplimentată de 
termenele de arhivare a documentelor și informațiilor. 
Consimtămantul poate fi retras oricând, în mod gratuit, printr-o notificare adresată Aegon Pensii.  

 Nu sunt de acord          Sunt de acord    
 
Cunosc drepturile acordate de Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016, inclusiv dreptul de informare, dreptul  de acces, dreptul 
de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că pot să le exercit printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă la sediul Aegon Pensii.  
Aegon Pensii este inregistrată în registrul operatorilor de date personale deschis de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal sub numărul 5946. 

                    Semnătură participant 
 
 
 
 
 
 
 

    Data _______________________________________ 

*Notă: Câmpul este obligatoriu pentru identificare. 
Vă rugăm atașați o copie după actul de identitate pentru confirmarea informațiilor. 

Modificarea adresei de corespondență 

Acest formular trebuie completat, semnat în original și trimis prin una din 
metodele de mai jos, împreună cu documentele justificative: 
 
Fax: 0264.302.290 
e-mail: office@aegon.ro 
Curier: Aegon Pensii, str. Avram Iancu, nr. 506-508, et. 4, cod postal 
407280, loc. Florești, jud. Cluj 

 

http://www.aegon.ro/
mailto:office@aegon.ro

