Consimțământul subiectului istoriei de credit
pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit

________________________ (data)
________(ora)
Pentru persoane fizice:
Subsemnatul (a) __________________________________________, IDNP ________________________________ născut (ă) la data
_____________________ domiciliat (ă) __________________________________________ .
Îmi exprim acordul ca Organizație de Creditare Nebancară ”Mogo Loans” S.R.L. (IDNO 1017600033216) să acceseze informaţia despre istoria mea
de credit (inclusiv ca rezultat al schimbului de informații între birourile istoriilor de credit), conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de
credit:
1.
2.
3.

Î.M.”Biroul de Credit” S.R.L. (IDNO 1008600017816);
S.R.L. „Infodebit Credit Report” (IDNO 1017600009673);
B.I.C. „Via Scope” S.R.L. (IDNO 1013600028924).

și/sau
să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în
scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit:
1.
2.
3.

Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L. (IDNO 1008600017816);
S.R.L. „Infodebit Credit Report” (IDNO 1017600009673);
B.I.C. „Via Scope” S.R.L. (IDNO 1013600028924).

În cazul efectuării schimbului de informaţii între birourile istoriilor de credit, în scopul executării art.6 alin.(4) din Legea nr. 122/2008 privind birourile
istoriilor de credit,
îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M.”Biroul de Credit” S.R.L. (IDNO 1008600017816) să prezinte biroului istoriilor de credit
B.I.C. „Via Scope” S.R.L. (IDNO 1013600028924), și viceversa, informaţia despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în
scopul formării istoriei de credit.
În cazul existenţei contractelor privind obţinerea de către biroul istoriei de credit de la persoane juridice de drept privat a informaţiei despre gajarea
(ipotecarea) bunurilor mobile şi imobile, despre respectarea de către mine a obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, precum şi despre executarea
hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligaţiilor pecuniare, în conformitate cu art.11 alin.(1) lit.g) din Legea
nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit,
îmi exprim consimţământul ca birourile istoriilor de credit Î.M.”Biroul de Credit” S.R.L. (IDNO 1008600017816), B.I.C. „Via Scope” S.R.L. (IDNO
1013600028924) și S.R.L. „Infodebit Credit Report” (IDNO 1017600009673) să obţină de la
_____________________________________________________________________________________________________________
[denumirea, IDNO, adresa juridică a tuturor entităţilor de la care se va obţine informaţia]
informaţia despre
_____________________________________________________________________________________________________________
[gajarea (ipotecarea) bunurilor mobile şi imobile, despre respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor faţă de bugetul public
naţional, precum şi despre executarea hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligaţiilor pecuniare, în
conformitate cu art.11 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit]
Prezentul consimţământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării și / sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, care va fi
încheiat în acest termen cu utilizatorul istoriei de credit.

Numele, prenumele: _____________________

Semnătura _____________________

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul: __________________________________________
IDNP: __________________________________________
BI: __________________________________________
Data eliberării: __________________________________________
Oficiu: __________________________________________
Adresa: __________________________________________
Prin prezenta imi exprim in mod liber, expres și necondiționat consimţământul ca Organizația de Creditare Nebancară “Mogo Loans” S.R.L., cu IDNO:
1017600033216 și sediul pe str Cuza-Vodă, bd. 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova (în continuare „Operator”) să prelucreze datele mele cu
caracter personal în scopul:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

evaluării posibilităților mele de a obține serviciul sau produsul solicitat sau un alt produs sau serviciu corespunzător si evaluarea
posibilităților mele de a plăti;
creării bazei de date a birourilor istoriilor de credit și a altor asemenea sisteme de evidenta, care presupun existenta unor baze de date
organizate in sistem centralizat, referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita mea de plată, inclusiv pentru crearea rapoartelor de credit,
in scopuri statistice, colectare / recuperare a creanțelor;
identiﬁcării si a regăsirii clare si precise in cadrul sistemelor de evidență a Operatorului, precum si in cadrul bazelor de date publice sau
private, in vederea comunicării cu persoane ﬁzice, juridice si cu instituții publice, atunci când acest lucru este necesar pentru exercitarea
scopului menționat la pct. (i) mai sus;
folosirii originalelor/copiilor documentelor mele de identitate, pentru stabilirea a identității precum si pentru preîntâmpinarea unei activități
frauduloase;
luării deciziei privind încheierea contractului de credit, încheierii si executării contractului de credit, cat si pentru elaborarea rapoartelor de
credit, in scopuri statistice, colectarea/recuperarea creanțelor;
transferului prin cesiune de creanțe către alte entități a drepturilor si obligațiilor aferente contractului/contractelor încheiate cu Operatorul;
prospectării comerciale și marketing-ului direct prin mesaje la datele de contact indicate în cererea de acordare a creditului, precum și
primirii și transmiterii informației către autorități statale, inclusiv către autoritatea de supraveghere;
transmiterii transfrontaliere a datelor personale în Letonia, pentru stocare.

În special, consimt asupra următoarelor:

•

Operatorul va prelucra prin sistem mixt (automatizat și manual) următoarele date cu caracter personal furnizate de către mine: nume,
prenume, patronimic, sex, data și locul nașterii, semnătură, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, CPAM
(codul personal de asigurări medicale), telefonul mobil, e-mail, profesie, funcție, situație familială, situație economico-financiară, date
bancare, imagine, datele membrilor de familie, cetățenia, date din permisul de conducere, CPAS (codul personal de asigurări sociale),
telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), situație militară, date privind bunurile
deținute de către mine, mărimea salariului brut, premii, sporuri, stimulări, suplimente și date din certificatul medical;

•

Operatorul va prelucra datele mele personale pe o perioadă necesară atingerii scopurilor indicate mai sus, dar nu mai mare de cinci ani de
la data semnării prezentului consimțământ sau a eventualului contract de credit încheiat cu Operatorul. După expirarea acestui termen,
datele mele cu caracter personal vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de
păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr.
57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă;

•

Reprezentanții autorizați ai Operatorului sunt îndreptățiți sa verifice veridicitatea informațiilor furnizate de către mine, inclusiv prin
contactarea angajatorului meu sau altor persoane după caz menționate in dosarul de credit;

•

Am fost informat, inclusiv în scris și verbal la sediul Operatorului, 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, MD-2060, str Cuza-Vodă, bd. 20/A, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

Declar ca datele de identiﬁcare si de contact, adresele si celelalte informații furnizate de mine in cadrul procesului de colectare a documentelor si
depunerii de cererii de acordare a creditului sunt veridice, valabile si vor rămâne așa pana la data încetării eventualelor relații contractuale cu
Operatorul sau pana la notiﬁcarea trimisă în scris Operatorului cu privire la modificarea acestor informații.
Semnătura _______________________________
Data ____________________________________

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul: __________________________________________
IDNP: __________________________________________
BI: __________________________________________
Data eliberării: __________________________________________
Oficiu: __________________________________________
Adresa: __________________________________________

Prin prezenta îmi exprim in mod liber, expres și necondiționat consimțământul ca Organizația de Creditare Nebancară “Mogo Loans” S.R.L., cu
IDNO: 1017600033216 și sediul pe bd. Cuza-Vodă, 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova (în continuare „Operator”) să prelucreze datele mele
cu caracter personal în scopul prospectării comerciale și marketing-ului direct la datele de contact furnizate, prin următoarele mijloace:
Da

Nu

Email

___________

___________

Poștă

___________

___________

Telefon Mobil

___________

___________

SMS

___________

___________

Telefon Fix

___________

___________

Am fost informat, de către Operator, 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, MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 20/A, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Declar ca datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informații furnizate de mine in cadrul procesului de colectare a documentelor sunt
veridice, valabile si vor rămâne așa pana la data încetării eventualelor relații contractuale cu Operatorul sau pana la notificarea trimisă în scris
Operatorului cu privire la modificarea acestor informații.

Semnătura _______________________________

Data _______________________________

