
 

BCR Chisinau S.A. - Public 

BCR Chișinău S.A. este înregistrată în calitate de operator cu date de caracter personal cu identificatorul – 0000065, care va proteja datele 

cu caracter personal, în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

                                                                              Anexa nr. 6 Cerere Cash Depozitar modificare 

CĂTRE 

BCR Chișinău S.A. Sucursala Nr._______________________ 

 

CERERE  

de modificare a persoanelor autorizate pentru  

alimentarea contului curent nr. ______________________MDL, cu numerar, prin intermediului 
dispozitivului Cash Depozitar 

 

Prin prezenta, Compania______________________ solicită excluderea următoarelor persoane cu drept de 
depunere a numerarului, în MDL, în contul curent sus indicat, deschis în cadrul BCR Chișinău S.A. prin intermediul 
dispozitivului Cash Depozitar: 

N/o Prenumele/Numele IDNP Telefon mobil 
    

    

    

    

 

Solicităm includerea următoarelor persoane, care sunt angajați ai companiei, cu drept de depunere a numerarului, 
în MDL, în contul curent sus indicat, deschis în cadrul BCR Chișinău S.A. prin intermediul dispozitivului Cash 
Depozitar: 

N/o Prenumele/Numele IDNP Telefon mobil 
    

    

    

    

*Pentru persoanele fizice autorizate se vor anexa copiile actelor de identitate autentificate de către 
persoana juridică precum că Copia corespunde originalului.                                    

 
Declar că toate datele prezentate sunt corecte și îmi asum responsabilitatea că toate operațiunile de încasare a numerarului în 
contul curent indicat mai sus, prin intermediul dispozitivului Cash Depozitar vor fi efectuate doar de persoanele autorizate prin 
prezenta cerere. 
 
Prin semnarea acestui document îmi exprim în mod voluntar acordul expres și necondiționat pentru ca Banca să prelucreze 
datele cu caracter personal care au fost aduse la cunoștința acesteia în scopul executării contractelor încheiate cu Banca, 
efectuării tranzacțiilor bancare și executării oricăror drepturi și/sau obligații ale Băncii rezultate din acte juridice și/sau acte 
normative, inclusiv prin transmitere transfrontalieră a datelor și păstrare a acestor date pentru un termen de 6 ani după încetarea 
relației de afaceri, dacă un termen mai mare nu este prevăzut de lege. 
Declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu carac ter 
personal (nr. 133 din 08.07.2011), în special dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și 
condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate. 
Prin semnarea acestui document, Clientul asigură și este responsabil pentru colectarea consimțămintelor subiecților datelor cu 
caracter personal (salariați, fondatori, beneficiari efectivi ș.a.) ai căror date cu caracter personal au fost puse la dispoziția Bănc ii 
de către Client.  Clientul asigură că a informat în scris subiecții datelor cu caracter personal despre informațiile obligatorii 
prevăzute de art.12 al Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Clientul garantează că a colectat 
toate consimțămintele subiecților datelor cu caracter personal ai căror date au fost puse la dispoziția Băncii, precum și că subiecții 
respectivi au manifestat în scris consimțământul pentru prelucrarea de către Bancă a datelor cu caracter personal și transmiterea 
transfrontalieră a datelor. 

               

Semnăturile autorizate ale Clientului: 

                            Administrator          _____________________ 

                                                                    (semnătura)  

      L.Ș.   

                      
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      

Directorul Sucursalei    __________________                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                (semnătura) 


