
 
 

CONSIMȚĂMÂNT 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 

Data / Ora  _________________                          Locul_________________ 
 
Subsemnata/ul   _______________________________________ IDNP ______________________________________ 
anul nașterii _______________________________________ domiciliat ______________________________________ 

 
 

Prin prezenta, recunosc și sunt de acord ca OCN „Mogo Loans” S.R.L., cu IDNO: 1017600033216 ,sediul pe bd. Cuza-
Vodă, 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova (în continuare „Operator”) să prelucreze, transmită, acceseze, verifice, stocheze, 
păstreze datele mele cu caracter personal în scopul: 

- desfășurării activității de creditare nebancară responsabilă (evaluarea bonității și reducerea riscului de credit, luarea deciziei privind 
încheierea și executarea contractelor de Credit, Împrumut/ Lessing); 

- creării, identificării și verificării bazei de date a birourilor istoriilor de credit și a altor asemenea sisteme de evidență publică sau privată; 
- creării rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectare / recuperare a creanțelor, prevenirea spălării banilor și combaterea 

terorismului; 
- primirii și transmiterii informației către autorități statale, inclusiv către autoritatea de supraveghere, și/ sau în alte cazuri prevăzute de 

lege; 
- alte scopuri, așa cum sunt stabilite în Politica de confidențialitate a Operatorului, disponibilă pe site-ul web al Operatorului. 

- transmiterii transfrontalieră a datelor personale, pentru stocare. 

Sunt informat că datele mele personale pot fi partajate cu: 
- diverse autorități și instituții publice precum organele de stat, administrative, instituții publice și/sau private, persoane fizice ale Republicii 

Moldova, inclusiv, dar nelimitându-se la I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Ministerul Afacerilor Interne, primării, notari, executori 
judecătorești, companii de asigurare, Serviciul Fiscal de stat, Registrul de Stat al Transporturilor ș.a; 

- companiile Grupului Eleving, precum SA ”Eleving Stella”, care furnizează diverse servicii Operatorului; 
- alți furnizori de servicii sau terți, astfel cum sunt stabilite în Politica de confidențialitate a Operatorului, disponibilă pe site-ul web al 

Operatorului.  
 

Sunt informat și sunt de acord că OCN „Mogo Loans” S.R.L., va accesa informații despre istoricul meu de credit, inclusiv informații care 
se referă la gajarea/ipotecarea bunurilor mobile și imobile, despre respectarea obligațiilor față de bugetul public național, inclusiv ca 
urmare a schimbului de informații între birourile istoriilor de credit, conținute în baza de date a birourilor de istorii de credit precum: Î.M." 
Biroul de credit " S.R.L. (IDNO 1008600017816); „Infodebit Credit Report”S.R.L. (IDNO 1017600009673); B.I.C." Via Scope" S.R.L. 
(IDNO 1013600028924), și/sau orice alt oficiu de istorii de credit înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, să prezinte informații despre 
faptul de a solicita autorizarea creditului sau despre obligațiile mele financiare, care decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, 
în vederea formării istoricului de credit, la biroul/birourile istoriilor de credit menționate mai sus. 

 
Declar că am fost informat, am citit și înțeles acest formular și Politica de confidențialitate a Operatorului, care detaliază 

scopurile prelucrării datelor, tipurile de date cu caracter personal prelucrate de Operator, drepturile mele ca persoană vizată și alte 
aspecte ce țin de  utilizarea datelor mele personale, am fost informat că beneficiez de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 
133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la 
intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului la adresa MD-
2060, str. Cuza-Vodă, bd. 20/A, mun.  Chișinău, Republica Moldova. 

Doresc sa primesc oferte personalizate, reduceri, oferte speciale si alte informații comerciale de la OCN "Mogo Loans" S.R.L. Datele 
personale vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate a Operatorului, disponibilă pe site-ul web al Operatorului. 
 

                                       Da 
 
                                       Nu 

 

 

 

Numele/ Prenumele  Data/Semnătura  

  


