Stimaţi Investitori,
Dorim să vă informăm despre noile reglementări referitoare la protecţia persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ce
intră în vigoare din data de 25 mai 2018.
În acest sens ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera lor circulaţie, prevăzute în Regulamentul UE 2016/679.
STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., în calitate de administrator de
fonduri de investiţii, prelucrează datele investitorilor cu caracter personal şi ale
împuterniciţilor acestora în scopul exclusiv de ducere la îndeplinire a obiectului de activitate
autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 32/2012 şi a Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 modificate şi completate. Datele pot fi
dezvăluite instituţiilor implicate în desfăşurarea de activităţi pe piaţa de capital, la cererea
motivată a acestora, şi anume: agenţi custode, depozitari, Depozitarul Central, A.S.F. şi altor
organe ale statului cu competenţe specifice.
Societatea de administrare nu-şi va putea îndeplini obiectul de activitate pentru care a fost
autorizată în situaţia unui refuz de prelucrare a datelor personale din partea investitorilor,
fiind în imposibilitate de a respecta dispoziţiile legale în vigoare specifice activităţii sale.
De asemenea, datele personale pot fi dezvăluite şi autorităților sau instituțiilor publice care
prin lege, au dreptul să le solicite.
Societatea de administrare aplică măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea
securităţii datelor personale ale investitorilor, protejarea lor împotriva distrugerii,
modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
Regulamentul UE 2016/679 conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează
datele cu caracter personal. În continuare vă informăm cu privire la anumite aspecte şi
drepturile voastre:
Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care
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.
Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
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mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine din partea STK FINANCIAL S.A.I. o
confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar dacă da, vă
oferim acces la datele respective şi la modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine din partea STK FINANCIAL
S.A.I., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă
privesc.
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita
ştergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situaţii:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
d) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale
care revine STK FINANCIAL S.A.I.
Dreptul la restricţionarea prelucrării - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine din partea STK
FINANCIAL S.A.I. restricţiona prelucrării datelor în următoarele situaţii:
a) este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea
corectitudinii acestora;
b) prelucrarea este ilegală, dar nu se doreşte ştergerea datelor cu caracter personal, ci
doar restricţionarea utilizării lor;
c) societatea de administrare nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar le soliciţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instantă.
Dreptul la portabilitatea datelor - înseamnă că aveţi dreptul de a primi datele cu caracter
personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat STK FINANCIAL S.A.I.
Dreptul la opoziţie - înseamnă că aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia
particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv
creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În aceasta situaţie, STK FINANCIAL S.A.I
nu-şi va putea îndeplini obiectul de activitate pentru care a fost autorizată, aflandu-se in
imposibilitatea respectării cerinţelor legale specifice activităţii sale.
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Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra voastră sau care vă afectează în
mod similar într-o măsură semnificativă.
Toate drepturile enumerate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi
datată, transmisă/depusă la sediul STK FINANCIAL S.A.I.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing se face în scopul ţinerii
investitorilor la curent cu evoluţia fondurilor administrate. Materialele de marketing
transmise de STK FINANCIAL S.A.I. conţin informaţii relevante cu privire la fondurile în care
investitori au ales să investească.
Investitori au dreptul de a refuza prelucrarea în scop de marketing a datelor personale. În
acest sens, se pot prezenta la sediul STK FINANCIAL S.A.I. şi să completeze un formular în
acest sens.
În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile STK FINANCIAL S.A.I. are obligaţia
de a păstra datele cu caracter personal ale investitorilor pe o perioada de minimum 5 (cinci)
ani de la încetarea relaţiei cu investitorul.
În situaţia primirii de date cu caracter personal de la terţi, STK FINANCIAL S.A.I. va informa
investitorii cu privire la categoriile de date personale implicate şi sursa acestor date.
STK FINANCIAL S.A.I. a numit un Responsabil cu Protecţia Datelor (RPD).
Date de contact: protectiadatelor@stk.ro.
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