1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii are obligaţia
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le
obţine despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
2. Scopul colectării datelor este: soluţionarea pretenţiilor de despăgubire formulate de persoanele
prejudiciate prin accidente survenite:
pe teritoriul României şi autovehiculul care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau autovehiculul
identificat era neasigurat şi avea locul obişnuit de staţionare în România sau într-un stat terţ faţă de
statele din S.E.E.;
pe teritoriul unui stat al cărui Birou Naţional a aderat la Sistemul Carte Verde şi autovehiculul neasigurat
care a provocat accidentul este considerat a avea locul obişnuit de staţionare în România, dacă păgubitul
este rezident în alt stat decât cel în care s-a produs accidentul şi dacă intervenţia Fondului nu contravine
legislaţiei statului respectiv.
3. Se prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, date din
permisul de conducere/certificatul de înmatriculare şi adresa de domiciliu/reşedinţă.
4. Nu sunteţi obligaţi legal să furnizaţi datele, dar refuzul dvs. conduce la imposibilitatea soluţionării
pretenţiilor de despăgubire formulate de persoanele prejudiciate.
5. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari: persoanelor prejudiciate prin accidente care prezintă un interes legitim, instanţelor de
judecată şi poliţiei,societăţilor de asigurare şi Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.
6. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi,
pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Fondul de
Protecţie a Victimelor Străzii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
7. Datele dumneavoastră pot fi transferate în statele din S.E.E. şi Elveţia, în vederea soluţionării
dosarelor de daună şi după caz, a formulării acţiunilor în regres.
8. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.

