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ACORD pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice  

 

Număr de înregistrare: [number] 

Subsemnatul(a), [client name], cu domiciliul în [address], având cod numeric personal [CNP], în calitate de 

client, 

declar în mod expres următoarele: 

A.Declaraţii referitoare la consultarea informaţiilor din bazele de date ale Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală 

(1) Am fost informat că PayPo Plăți Amânate IFN S.A. (denumită în cele ce urmează 

„destinatarul”) doreşte să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării sau a acceptării exprese a prezentului acord şi să prelucreze informaţiile, 

inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele 

subsemnatului/subsemnatei în evidenţele Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) în scopul: (i) iniţierii sau 

derulării relaţiilor contractuale specifice activităţii destinatarului, (ii) realizării 

intereselor legitime ale destinatarului; şi/sau (iii) îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi 

revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor 

derivând din acte administrative emise de autorităţile competente în aplicarea legii: 

a) date de identificare a persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, IP şi 

semnătura; 

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală 

a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare 

a profesiei/de realizare a veniturilor; 

c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele şi 

prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală; 

d) veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări 

sociale, închirieri etc.); 

e) orice informaţii financiare (în cazul clientului persoană juridică). 

 

(2) Am luat cunoştinţă de faptul că am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal în orice moment, în interiorul termenului 

de 5 zile, situaţie în care, odată ce a primit notificarea, Plati Amanate IFN S.A. nu va 

mai prelucra datele mele cu caracter personal în scopul sau scopurile menţionate mai 

sus. Înţeleg că prin retragerea acordului nu va fi afectată legalitatea prelucrării datelor 

cu caracter personal efectuate înainte de momentul retragerii acordului. 

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal, înţeleg că voi adresa o notificare către PayPo Plăți Amânate IFN S.A., în atenţia Responsabilului 

cu protecţia datelor la adresa de corespondență electronică dpo@paypo.ro sau prin poștă la adresa: PayPo 

Plăți Amânate IFN S.A., București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, Sector 3, întocmită în formă scrisă, datată şi 

semnată, în care voi menţiona că îmi retrag consimţământul exprimat prin prezentul acord. 

B.Declaraţii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaraţiile de mai sus 
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  2/3 

Am luat cunoştinţă de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia în materia protecţiei 

datelor cu caracter personal, astfel: 

(i)dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal; 

(ii)dreptul la rectificarea datelor; 

(iii)dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); 

(iv)dreptul la restricţionarea prelucrării; 

(v)dreptul la portabilitatea datelor; 

(vi)dreptul de opoziţie; 

(vii)dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 

(viii)dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal sau justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate. 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la pct. (vii), clientul va adresa o cerere întocmită în formă scrisă, 

datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi 

legitim legat de situaţia particulară a persoanei si o va transmite către Plăți Amânate IFN S.A. la adresa de 

corespondență electronică dpo@paypo.ro sau prin poștă la adresa: PayPo Plăți Amânate IFN S.A., București, 

Str. Colței nr. 8, etaj 4, Sector 3. 

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) şi despre 

drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele 

legii, trimiţând o adresă scrisă, datată şi semnată, către PayPo Plăți Amânate IFN S.A., însoţită de o copie 

a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal sau justiţiei. 

Am luat cunoştinţă de faptul că am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele 

cu caracter personal în orice moment, în interiorul termenului de 5 zile, situaţie în care, odată ce a primit 

notificarea, PayPo Plăți Amânate IFN S.A. nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal în scopul sau 

scopurile menţionate mai sus. Înţeleg că prin retragerea acordului nu va fi afectată legalitatea prelucrării 

datelor cu caracter personal efectuată înainte de momentul retragerii acordului. 

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal, înţeleg că voi adresa o notificare întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care voi menţiona 

că îmi retrag consimţământul exprimat prin prezentul acord ce o voi transmite către PayPo Plăți Amânate 

IFN S.A., în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor la adresa de corespondență electronică 

dpo@paypo.ro sau prin poștă la adresa: PayPo Plăți Amânate IFN S.A., București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, 

Sector 3. 



 

  3/3 

DA |_| NU |_| sunt de acord ca PayPo Plăți Amânate IFN S.A. să consulte şi să prelucreze informaţiile şi 

datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF. 

Înţeleg şi accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea PayPo Plăți Amânate IFN 

S.A. de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informaţiile de la lit. A. În consecinţă, înţeleg 

şi accept să fac dovada veniturilor în modalităţile prevăzute de lege, aşa cum îmi sunt solicitate de persoana 

juridică de drept privat. 

Data [date of consent] 

Semnătura clientului 

[sms code and timestamp (date and 

hour with minutes) of consent] 

 


