Informații privind protecția datelor personale
AS Financial Markets – este organism de formare profesională autorizat de Autoritatea de Supraveghere
Financiară - ASF nr.A/334/13.08.2013, modificat și completat în baza autorizației ASF nr.A/157/24.10.2013.
Societatea prelucrează date cu caracter personal în baza Regulamentului nr.12/2010, privind formarea
profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
regulament emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/Autoritatea de Supraveghere Financiară.
I. Categorii de persoane
a)Operatori și specialiști ai pieței de capital, în ințelesul legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și
completările ulterioare;
b)Studenți, elevi, alte categorii de persoane care doresc să aprofundeze cunoștințe privind funcționarea pieței de
capital;
c)Lectori, cadre didactice în domeniul economic/juridic;
d)Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu AS Financial
Markets.
II. Scopul colectării şi prelucrării
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 235/2015 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice si a manualului de legislaţie europeană privind protecţia datelor, AS Financial
Markets are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale
care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I.
Scopul prelucrării datelor este:
 Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a) si b): realizarea obiectului de activitate principal,
respectiv: educaţie. Pentru prelucrarea acestor categorii de informaţii cu caracter personal, AS
Financial Markets este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal
sub nr. 30221.
 Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera c) și d); autorizare lector, autorizare cursuri si
evidenţa financiar contabilă;
III. Motivaţia colectării şi prelucrării
a) AS Financial Markets colectează date cu caracter personal cu scopul de prelucrare ale informaţiilor.
Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei),
în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi
juridice cu AS Financial Markets si Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu respectarea prevederilor legale
(de exemplu: cele privind relaţia cu colabortorii/angajaţii sau cele privind înscrierea la cursuri sau de evidenţa
a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, AS Financial Markets poate să refuze iniţierea
de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în
domeniul educațional al pieței de capital, iar în cazul colaboratorilor sau angajaţilor, a prevederilor dreptului
muncii şi dreptului fiscal.



AS Financial Markets colectează şi o serie de informaţii care pot sa nu aibă caracter obligatoriu (de
exemplu: adresa de e-mail, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare utilizând
comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru
colectarea şi prelucrarea unor date cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din
baza de date a AS Financial Markets a acestor informaţii.

b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera c) si d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează
pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile și a prevederilor
dreptului muncii.
Furnizarea informaţiilor este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice
între AS Financial Markets şi respectivele persoane.
IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AS Financial Markets şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
a) In cazul prevăzut la secțiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, angajaţi ai AS Financial Markets cu
drept de acces, împuternicitul operatorului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritatea judecătorească,
poliţia, Organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice AS Financial Markets confirmă dacă prelucrează sau nu date personale si se obligă
să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a
căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie sau
de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către AS Financial
Markets, la sediul din Sibiu, Piata Crisan, nr. 1, adresa e-mail; office@cursuribursa.ro
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

