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ANEXA 6
INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE PRELUCRARE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului
Creditor
MOGO IFN S.A.
Adresă

Telefon

031 630 2621
info@mogo.ro

E-mail

-

Fax
Adresă internet
1.1.

Strada Sevastopol nr. 24, etaj 4, Birou 406,
Sector 1, Bucureşti

www.mogo.ro

Consimțământul Debitorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1.1. La momentul începerii unei colaborari cu Mogo sau prin exprimarea unei intentii in
acest sens, Debitorul va furniza lui Mogo formularul de consimțământ pentru a prelucra datele
personale ale Debitorului (de exemplu, să colecteze, să păstreze, să arhiveze, să modifice, să
sorteze, să utilizeze, să facă cereri sau sa solicite extrase, să publice etc.) în conformitate cu
procedura Mogo și pentru scopul și măsurile vizate.
1.1.2. Mogo poate prelucra datele personale ale Debitorului fără consimțământul Debitorului
în cazul în care datele sunt prelucrate pentru:
1.1.2.1. a îndeplini obligațiile specificate în actele normative (de exemplu, pentru
îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legislatia privind prevenirea spălării banilor și a finanțării
terorismului, pentru a răspunde cererilor autoritatilor administrative etc.);
1.1.2.2. a executa contractele încheiate cu debitorul sau să asigure executarea
contractului, excluzând datele personale sensibile.
1.2.
Categoriile și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal
1.2.1. Mogo prelucreaza datele personale ale Debitorului pentru a-și indeplini drepturile și
obligațiile care decurg din actele normative și din contractul încheiat cu debitorul. Mogo
procesează următoarele categorii de date personale ale Debitorului în aceste scopuri:

1.2.1.1. datele personale (de exemplu, numele, codul numeric personal, documentele de
identitate, relațiile cu terții etc.) pentru a identifica debitorul;
1.2.1.2. datele de contact (de exemplu, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon
etc.) pentru a oferi Debitorului informații referitoare la contract, oferte și reclame ale serviciilor
furnizate de societăţile din grupul Mog sau de partenerii Mogo;
1.2.1.3. Informații privind competențele Debitorului (de exemplu, educație, ocuparea
forţei de muncă, ocupație etc.) pentru a evalua capacitatea Debitorului și a furniza servicii
financiare relevante;
1.2.1.4. informații financiare (de exemplu, informații privind pasivele, veniturile,
disciplina de plată, etc.) pentru a evalua bonitatea împrumutatului, pentru a respecta principiile
creditării responsabile și pentru a oferi împrumutatului servicii financiare corespunzătoare;
1.2.1.5. informații privind sursa fondurilor (de exemplu, informații despre angajator,
parteneri de afaceri, afaceri etc.) pentru a determina solvabilitatea Debitorului și pentru a
preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului;
1.2.1.6. informații privind tranzacțiile și condițiile Debitorului și ale Mogo privind
executarea tranzacției (de exemplu, informații privind contractele semnate și terminate intre
Debitor și Mogo, informații privind executarea și încălcarea contractelor, aplicatiilor, cererilor
depuse de Debitor etc.) pentru ca să evalueze solvabilitatea și bonitatea Debitorului, să
incheie un contract și să protejeze drepturile Mogo (de ex., prin trimiterea de notificări de
creanta sau de somatii de plata sau de utilizare ca probă într-un potențial litigiu);
1.2.1.7. informațiile primite în timpul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege (de
exemplu, informațiile obținute în cursul unei anchete, informatii privind implicarea Debitorului
în spălarea banilor sau finanțarea terorismului etc.) pentru a evalua credibilitatea Debitorului;
1.2.1.8. informații privind domeniul serviciilor, obiceiurilor, preferințelor și
satisfacției Debitorului (de exemplu, vârsta Debitorului, frecvența de utilizare a serviciilor,
satisfactia Debitoului etc.) pentru a îmbunătăți serviciile Mogo și metodele de evaluare a
bonității și pentru a efectua cercetări statistice și analiza cotei de piață, a ofertelor, a serviciilor
și a altor indicatori financiari.
1.2.2. În baza consimțământului Debitorului, Mogo procesează datele personale ale Debitorului
în următoarele scopuri:
1.2.2.1. Informații de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) pentru
a informa Debitorul cu privire la produsele, serviciile și promoțiile oferite de Mogo, grupul Mogo
și partenerii sai;
1.2.2.2. Informațiile din studiile de satisfacție a Debitorului sunt utilizate pentru a
îmbunătăți calitatea serviciilor și a efectua cercetări și analize statistice;
1.2.2.3. informațiile furnizate de Debitor în orice concurs sau campanie sunt utilizate în
condițiile respectivelor concursuri sau campanii.
1.2.3. Principalele scopuri de prelucrare a fiecărei categorii de date cu caracter personal sunt
specificate în paragrafele de la punctele 1.3.1 și 1.3.2 din prezentul Act aditional. Mogo poate
procesa datele personale din categoria relevantă pentru alte scopuri specificate în paragrafele
1.3.1 și 1.3.2, dacă este necesar pentru executarea contractului încheiat între Mogo și Debitor,
executarea contractului sau alte interese legitime ale Mogo.

1.2.4. Pentru a completa și verifica datele furnizate de Debitor în legătură cu începerea activității
sau pentru a lua decizii legate de colaborare sau pentru a desfășura activitățile de cercetare
specificate în actele normative, Mogo poate colecta informații despre Debitor de la companiile din
grupul Mogo, de la terțe părți (de exemplu, pentru a verifica existența unui loc de muncă la
angajatorul specificat de Debitor) și din bazele de date care sunt disponibile legal pentru Mogo și
din surse publice. Mogo poate colecta informații de la instituțiile de credit sau instituțiile financiare
din România și străinătate dacă acest lucru este necesar pentru a calcula cerințele de adaptare
a capitalului pentru riscul de credit care decurg din istoricul disciplinei de plată a Debitorului,
pentru a aplica principiile activităților responsabile de creditare și cercetare prevăzute în Legea
privind prevenirea spălării banilor și de finanțare a terorismului.
1.2.5. Debitorul este informat că fondurile pentru emiterea împrumutului către Debitor sunt
transferate din fondurile unei terțe părți, iar fondurile din rambursarea împrumutului pot fi utilizate
pentru a soluționa obligațiile Mogo față de terți, astfel încât Debitorul este conștient de faptul că,
dacă este necesar, pentru a verifica obligațiile Mogo și a Debitorului, Mogo poate transfera datele
acestei terțe părți.
1.3.

Divulgarea și transferul datelor Debitorului către terțe părți
1.3.1. Mogo divulgă și transferă informații despre Debitor către următoarele terțe părți în
România și în străinătate, părți ce sunt persoane imputernicite autorizate, având în vedere
scopurile prelucrării datelor cu caracter personal menționate în prezentul regulament:
1.3.1.1. persoanele juridice și societăţile care se află în același grup ca și Mogo, pentru
a afla identitatea Debitorului și pentru a evalua credibilitatea Debitorului de a furniza
rapoarte financiare la nivel de grup și de a asigura respectarea cerințelor de prevenire a
spălării banilor și a finanțării terorismului. O listă a entitatilor aparținând grupului Mogo
este disponibilă pe site-ul web al Mogo: www.mogo.ro.
1.3.1.2. Persoane asociate cu Mogo în baza unui contract sau a unui serviciu (de
exemplu, fidejusor, deținător de garanții, notari, servicii de comunicare, tipărire,
informatică şi marketing, furnizori de servicii poștale și de arhivă, registru de plăți
întârzuiate sau neefectuate, entităti de recuperare a creanţelor, de asistență juridică etc.);
1.3.1.3. registrul istoricului creditelor pentru evaluarea riscului de credit al Debitorului,
implementarea principiului împrumutului responsabil și luarea măsurilor preventive
specificate în Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;
1.3.1.4. creditor nou în conformitate cu cesiunea creanței;
1.3.1.5. alte părți, în vederea protejării drepturilor Mogo încălcate sau contestate;
1.3.1.6. persoanele care au dreptul sau fata de care Mogo are obligatia să prezinte
datele în conformitate cu legea (de exemplu, autoritățile de supraveghere financiară,
auditorii, autoritățile fiscale și vamale, autoritățile de protecție a consumatorilor, instanțele
judecătorești, executorii judecătorești, alte autorități competente);
1.3.1.7. Creditorii Mogo pentru furnizarea de informații cu privire la activele Mogo și /
sau executarea obligațiilor, inclusiv informații despre creanțele împotriva clienților Mogo;
1.3.1.8. persoanele care furnizează servicii de recuperare a creanțelor și / sau
administrează baze de date ale debitorilor (inclusiv baze de date publice) pentru a asigura
recuperarea creanțelor de la Debitor și care publică informații privind datoria din baza de
date a debitorilor;
1.3.1.9. Persoanele care furnizează servicii de istoric de credit (inclusiv, dar fără a se
limita la, birouri de credit, furnizori de servicii de informații de credit) și / sau administrarea
bazelor de date ale istoricului de credit (inclusiv baze de date publice) pentru a asigura

protecția intereselor economice ale Mogo și pentru a controla obligațiile Debitorului și
executarea acestora.
1.3.2. În cazul în care Debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile care decurg din contractul dintre
Debitor și Mogo, Mogo are dreptul de a transfera informații legate de neplată (de exemplu,
cuantumul datoriei, numărul de zile scadente etc.) în conformitate cu actele normative pentru
a evalua bonitatea sau din orice alt motiv, oricărei părți terțe care și-a exprimat dorința de ași îndeplini obligațiile restante ale Debitorului, iar Mogo are dreptul să contacteze terțe părți
(de exemplu, rude, angajatori etc.) pentru a afla locația Debitorului și alte date de contact ale
Debitorului, în cazul în care Debitorului nu își îndeplinește obligațiile și nu poate fi obținut
utilizând datele de contact ale Debitorului specificate în Contractul dintre Debitor și Mogo.
1.3.3. Mogo va divulga și va transfera datele Debitorului către alte părți numai în măsura în
care acest lucru este în mod rezonabil impus de scopul divulgării sau transmiterii datelor (de
exemplu, numai datele referitoare la încălcarea contractului, cum ar fi cuantumul datoriei,
numărul de zile scadente vor fi trimise entităţilor de recuperare a creanţelor).
1.4.

Stocarea datelor Debitorului
1.4.1. Mogo poate ține evidența tuturor tranzacțiilor efectuate de Debitor prin intermediul
comunicării (telefon, rețeaua de calculatoare), și anume transferarea datelor personale pentru
evaluarea calității serviciilor Debitorului pentru a face față în mod eficient și obiectiv eventualelor
plângeri ale Debitorului și, dacă este necesar, să confirme tranzacțiile intenționate și declarațiile
făcute de Debitor prin mijloace de comunicare, precum și în alte scopuri specificate la punctul
1.3.
1.4.2. Pentru a asigura securitatii, Mogo observă și înregistrează persoane, lucruri, acțiuni
etc., cu ajutorul dispozitivelor de supraveghere din zona și împrejurimile folosite de Mogo. Datele
colectate în acest mod sunt prelucrate de către Mogo și transferate către terțe părți numai dacă
este necesar pentru colectarea datelor.
1.5.

Modificări în datele Debitorului și incetarea prelucrării datelor Debitorului

1.5.1. Debitorul va furniza Mogo informații în scris sau într-o formă care poate fi prezentată
în scris.
1.5.2. Debitorul este obligat să informeze imediat Mogo cu privire la orice schimbări în datele
Debitorului, inclusiv schimbări în numele, adresa, mijlocul de comunicare sau adresa de e-mail
(inclusiv schimbarea rezidenței fiscale). Mogo are dreptul să solicite Debitorului să prezinte
originale sau copii legalizate ale documentelor justificative care justifică modificările, iar Debitorul
este obligat să prezinte astfel de documente.
1.5.3. Mogo verifică în mod regulat (de exemplu, dacă utilizează serviciul de self- service)
dacă datele Debitorului sunt complete și corecte.
1.5.4. Debitorul are dreptul să solicite corecții în datele sale, dacă s-au schimbat sau sunt
greșite din alte motive.
1.5.5. Debitorul, în baza legislatiei privind protecția datelor cu caracter personal sau a altor
acte normative relevante, are dreptul să solicite Mogo să suspende procesarea, divulgarea și /
sau accesul autorizat la datele Debitorului și / sau să ștearga datele Debitorului.
1.5.6. Debitorul are dreptul să-și retragă parțial sau integral consimțământul privind
prelucrarea datelor Debitorului acordat în conformitate cu punctul 1.2.2 din prezentul regulament
și să interzică prelucrarea datelor aferente, inclusiv prelucrarea în scopuri de marketing direct.

Retragerea consimțământului nu este retroactivă. Debitorul nu are dreptul să interzică – și
retragerea consimțământului nu exclude – prelucrarea ulterioară a datelor Debitorului necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor Mogo prevăzute de lege și pentru executarea contractului încheiat
cu Debitorul.
1.5.7. Mogo prelucreaza datele Debitorului, dacă este necesar, pentru a atinge obiectivele
prelucrării datelor de către Debitor sau îndeplinirea obligațiilor care decurg din actele normative.
1.6.
Drepturile Debitorului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
1.6.1. Debitorul are dreptul:
1.6.1.1. să revizuiască datele Debitorului, sa primească datele Debitorului de la Mogo, să
primească informații de la Mogo despre categoriile, sursele și procesele de prelucrare a
datelor Debitorului, cu excepția cazului în care există dispoziții normative contrare. Mogo ii
furnizează Debitorului datele sale sau informațiile solicitate ori motiveaza refuzul de a furniza
datele sau informațiile solicitate de Debitor în termen de o lună de la primirea cererii
respective;
1.6.1.2. să primească informații de la Mogo despre terțe părți cărora le-au fost transferate
sau promise datele Debitorului;
1.6.1.3. să solicite Mogo să corecteze datele Debitorului în conformitate cu punctul 1.5.4
din prezentul regulament;
1.6.1.4. să solicite Mogo să înceteze prelucrarea datelor Debitorului în conformitate cu
punctele 1.5.5 și 1.5.6 din prezentul regulament;
1.6.1.5. să primească informații de la Mogo despre Operatorul de date cu caracter
personal sau reprezentantul acestuia (inclusiv numele, adresa și alte informații de contact);
1.6.1.6. să exercite alte drepturi care decurg din actele normative privind protecția datelor
Debitorului.
1.6.2. Dacă Debitorul constata că a acut loc o încălcare a drepturilor sale în timpul prelucrării
datelor, Debitorul are dreptul să trimită o cerere către Mogo pentru a înceta această încălcare.
1.6.3. În cazul încălcării drepturilor Debitorului, acesta are dreptul să apeleze în orice moment
la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(A.N.S.P.D.C.P.) sau la instanța de judecată.
1.6.4. În cazul în care drepturile Debitorului au fost încălcate în timpul prelucrarii, Debitorul,
în conformitate cu procedura și cazurile specificate în actele normative, are dreptul să solicite
despăgubiri pentru pierderile cauzate de încălcare.
1.6.5. Enumerarea drepturilor Debitorului în prezentul regulament nu împiedică pe Mogo să
pună în aplicare alte drepturi care decurg din actele normative privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.
1.6.6. Pentru a solicita clarificari privind prelucrarea datelor Debitorului sau pentru a depune
reclamații, Debitorul poate contacta Mogo prin e-mail: protectiedate@mogo.ro.
1.7.

Înregistrarea datelor Debitorului
1.7.1. Mogo are dreptul să înregistreze toate tranzacțiile efectuate de Debitor prin mijloace
de comunicare (de exemplu, prin telefon, rețeaua de calculatoare), și anume transmiterea datelor
Debitorului, evaluarea calității serviciului pentru clienți, rezolvarea efectivă și obiectivă a
reclamaţiilor Debitorului și, dacă este necesar, dovedirea tranzacției sau a voinței Debitorului prin
comunicare, precum și în scopurile specificate în paragraful 1.2. din prezentul regulament.

1.7.2. Mogo poate folosi echipamente de supraveghere pentru a monitoriza mișcările,
lucrurile şi acțiunile persoanelor de pe teritoriul folosit de Mogo (punctele de lucru ale Mogo, zone
de lucru etc.) și să înregistreze în mod electronic rezultatele acestor supravegheri pentru a proteja
valorile materiale ale Debitorului, precum și angajații Mogo, securitatea fizică a vizitatorilor și a
Debitorilor. Mogo poate folosi datele astfel obținute pentru a-și asigura îndeplinirea obligatiilor și
protecția drepturilor sale și pentru a dovedi, atunci cand este cazul, prejudiciile cauzate de
tranzacțiile sau activitățile ilegale ale Debitorului în raport cu Mogo.
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