
Informații privind recepţionarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal 

În scopul asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal şi 
respectării drepturilor Dvs., BC „Victoriabank” S.A. Vă informează că prelucrează şi 
stochează datele Dvs. cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecţia datelor 
cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011, Politica de securitate a prelucrării datelor cu 
caracter personal în cadrul BC Victoriabank" S.A: şi Politica cu privire la securitatea 
informaţiei în cadrul BC ”Victoriabank” S.A. Măsurile de securitate a datelor cu caracter 
personal adoptate de Bancă asigură un nivel corespunzător de securizare a datelor cu 
caracter personal şi garantează protejarea informaţiei recepţionate şi a sistemelor 
informaţionale ale Băncii. 

Prin expedierea datelor Dvs. cu caracter personal, accesând site-urile Victoriabank sau 
recepționând newsletter-ul Băncii, vă exprimaţi implicit consimțământul la 
colectarea/prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către Bancă poate avea loc pentru următoarele scopuri: asigurarea posibilităţilor de 
accesare şi utilizare a paginilor web ale Băncii; soluționarea solicitărilor, întrebărilor şi 
reclamaţiilor Dvs.; asigurarea unei comunicări eficiente şi transmiterea unor notificări 
promoţionale conform intereselor Dvs.; acțiuni de întreținere tehnologică a site-urilor, etc. 

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011 
Dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie. 
 
Totodată, aveţi dreptul de a face obiecţii şi de a contesta prelucrarea şi stocarea datelor cu 
caracter personal. Aveți posibilitatea să exercitați drepturile menționate prin expedierea unui 
mesaj la adresa electronică feedback@vb.md. 

Victoriabank va dezvălui sau transmite datele cu caracter personal doar Dumneavoastră şi 
entităţilor care probează interes legitim conform prevederilor Legii privind protecţia datelor cu 
caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, cu modificările şi completările ulterioare. De 
asemenea, site-urile Băncii dispun de un sistem de securitate înalt care asigură 
confidenţialitatea datelor Dvs. În scopul protejării datelor cu caracter personal vă 
recomandăm să nu comunicaţi date cu caracter personal decât în cazuri absolut necesare şi 
să manifestaţi precauţie în utilizarea altor pagini web. 

 


