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Anexa 4 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, modalitati de 
comunicare si marketing 

 
1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI COMUNICARE ELECTRONICA 

Confirm ca am citit termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezenti 
in Anexa 3 - Politica de confidentialitate din Termeni si Conditii Perpetoo si am fost informat si sunt 
de acord ca PERPETOO DRIVE S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, in scopuri de business și administrative (în special pentru a ma 
contacta, pentru a-si îmbunătăți activitatea și Aplicatia, pentru a-si îndeplini obligațiile contractuale, 
pentru a-si promova serviciile (se includ aici fotografia de profil a masinii listate, prenumele 
utilizatorului, numarul de calatorii, rating evaluare, comentarii recenzii), pentru gestionarea platilor 
legate de inchirierea autoturismului prin intermediul partenerului de plăți online, pentru incheierea 
si desfasurarea in mod valabil a contractelor de asigurare auto, pentru a analiza utilizarea Aplicatiei 
și în legătură cu drepturile și obligațiile sale legale, inclusiv  in scopul realizarii unui proces decizional 
automat, pentru crearea de statistici, profiluri si pentru indeplinirea de obligatii bazate pe dispozitii 
legale exprese. In vederea aducerii la indeplinire de catre PERPETOO DRIVE S.R.L. a acestor servicii, 
datele colectate pot fi transmise si catre alte entitati astfel cum am fost informat in Aplicatie. Imi 
exprim consimtamantul ca PERPETOO DRIVE S.R.L. sa transmita datele mele cu caracter personal 
catre UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. si am fost informat ca 
UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. prelucreaza datele mele cu 
caracter personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in scopul prestarii de servicii de 
asigurare (cum ar fi, dar fara a se limita la: emiterea ofertei, executarea contractului de asigurare si 
instrumentarea dosarelor de daune), inclusiv  in scopul realizarii unui proces decizional automat, 
pentru crearea de statistici, profiluri si pentru indeplinirea de obligatii bazate pe dispozitii legale 
exprese. In vederea aducerii la indeplinire de catre UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA SRBA 
INSURANCE BROKER S.R.L. a acestor servicii, datele colectate pot fi transmise si catre alte entitati din 
cadrul grupurilor UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. sau catre alti 
terti imputerniciti expres de acestia. 
 
Declar in mod expres si neechivoc faptul ca sunt de acord sa primesc toate documentele, de natura 
precontractuala sau contractuala, rezultate din interactiunea cu PERPETOO DRIVE S.R.L., pe cale 
electronica, utilizand datele de contact comunicate in prezentul Acord. Inteleg si sunt de acord cu 
faptul ca aceasta comunicare electronica va produce aceleasi efecte juridice ca si comunicarea scrisa 
si ma oblig ca in cazul in care intervin modificari in datele de contact comunicate de catre mine sa 
transmit de indata catre PERPETOO DRIVE S.R.L. noile date. Sunt de acord ca in relatia 
precontractuala si contractuala cu PERPETOO DRIVE S.R.L. sa utilizez atat semnatura olografa cat si 
semnatura pe mediu electronic si ca aceasta din urma sa produca aceleasi efecte juridice ca si 
semnatura olografa, pe suport de hartie. Am fost informat ca datele referitoare la semnatura pe 
mediu electronic vor fi stocate in moduri securizate, fiind utilizate doar in scopul prelucrarii lor 
pentru prestarea serviciilor mentionate. Conform prevederilor legale, in lipsa acordului meu de 
prelucrare a categoriilor de date si in scopurile descrise anterior, PERPETOO DRIVE S.R.L. se afla in 
imposibilitatea de a-mi oferi serviciile sale care necesita prelucrarea acestora. 
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2. ACORD DE MARKETING 
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre PERPETOO DRIVE S.R.L., 
UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. pentru scopuri de marketing 
direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri, sa fiu contactat in mod direct si 
sa primesc informatii relevante atat de la PERPETOO DRIVE S.R.L., UNIQA Asigurari S.A. si RENOMIA 
SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. si partenerii lor, pentru informare privind alte oportunitati de 
servicii, produse de asigurare, acordare de eventuale beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea 
calitatii serviciilor si produselor oferite. Conform prevederilor legale, in lipsa acordului meu de 
prelucrare a datelor si in scopurile descrise anterior, PERPETOO DRIVE S.R.L., UNIQA Asigurari S.A. si 
RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER S.R.L. se vor afla in imposibilitatea de a-mi comunica oferte 
promotionale sau orice alte informatii referitoare la eventualele beneficii aferente programelor de 
loialitate. 
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Am fost informat/a ca beneficiez de dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor 
cu caracter personal, inclusiv de dreptul de opozitie si portabilitate si de orice alte drepturi ce rezulta 
din legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si ca pot sa exercit aceste drepturi printr-
o cerere scrisa transmisa la adresa de e-mail contact@perpetoo.com sau prin orice alte mijloace 
electronice puse la dispozitie de PERPETOO DRIVE S.R.L. Am fost informat/a ca imi pot retrage 
oricand consimtamantul exprimat mai sus, printr-o cerere scrisa transmisa la adresa de e-mail 
contact@perpetoo.com sau prin orice alte mijloace electronice puse la dispozitie de PERPETOO 
DRIVE S.R.L. si ca, urmare a  retragerii acestuia, PERPETOO DRIVE S.R.L. s-ar putea afla in 
imposibilitatea de a-mi oferi serviciile sale.  Am fost informat ca pot solicita oricand modificarea sau 
retragerea acordului referitor la contactarea de catre PERPETOO DRIVE S.R.L. in scopuri de 
marketing sau a acordului privind comunicarea electronica, printr-o cerere scrisa transmisa la adresa 
de e-mail contact@perpetoo.com sau prin orice alte mijloace electronice puse la dispozitie de 
PERPETOO DRIVE S.R.L.  


