Formular de Cerere Drepturi Individuale

Vă rugăm să ne returnați acest formular:
- Prin poștă la cel mai apropiat sediu Franklin Templeton cu mențiunea În atenția Responsabilului pentru protecția datelor sau
- Prin e-mail la DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.
Franklin Templeton va soluționa cererea dvs. în termenul legal, după primirea acestui formular completat.

1

DATE PRIVIND SOLICITANTUL
 Dl.

 Dna.

 Dra.

(Vă rugăm folosiți cerneală neagră și scrieți CU MAJUSCULE. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor marcate cu asterisc)

 Altă titulatură ___________________

*Prenume

*Nume

*Adresa
*Oraș/Localitate

Regiune

*Cod Poștal

*Țara

Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)

*Număr de contact

2

E-mail

RELAȚIE (Se aplică numai persoanelor fizice)

Selectați tipul relației dvs. cu Franklin Templeton Investments. Puteți alege mai multe variante.
 Client existent

Număr referință client:

Referință portofoliu:

 Fost client

Număr referință client:

Referință portofoliu:

 Distribuitor/broker/consilier financiar independent existent

Număr broker:

 Fost distribuitor/broker/consilier financiar independent

Număr broker:

 Angajat/fost angajat
 Altele:

(Menționați detalii suplimentare privind relația dvs. cu Franklin Templeton, ex. potențial client, furnizor, etc.)

 Tip Document de Identitate:
(ex. CI, Pașaport, Permis de Conducere)

3

Număr Document de Identitate:

SOLICITAREA (O singură solicitare privind drepturile per formular)
Bifați căsuța corespunzătoare pentru a indica obiectul solicitării dvs. și oferiți detalii suplimentare în câmpurile de mai jos..
 Dreptul la acces

 Dreptul de opoziție la activitățile de prelucrare a datelor

 Dreptul la rectificare

 Dreptul de a restricționa prelucrarea

 Dreptul de ștergere

 Dreptul la portabilitatea datelor

Oferiți detalii suplimentare în câmpul de mai jos pentru a permite Franklin Templeton să soluționeze solicitarea dvs.

4

SEMNĂTURA

Numele solicitantului

Semnătura solicitantului

Data (ZZ/LL/AAAA)
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INSTRUCȚIUNI

Introducere
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, care vă vor ajuta să completați diversele secțiuni și vor permite Franklin Templeton Investments (FTI) să răspundă Solicitării dvs.
privind Drepturile Individuale în mod corespunzător.
Secțiunea 1 – Date privind solicitantul
În secțiunea Date privind solicitantul puteți furniza FTI informațiile necesare pentru a vă identifica. Completați această secțiune cu cât mai multe detalii Câmpurile marcate cu
asterisc sunt obligatorii.
Furnizați un număr de contact și, dacă este posibil, o adresă de e-mail, deoarece este posibil ca FTI să vă contacteze pentru a vă solicita informații suplimentare sau clarificări cu
privire la solicitarea dvs.
Secțiunea 2 – Relația
În Secțiunea 2 (Relația) puteți furniza detalii cu privire la tipul relației pe care dvs., solicitantul, o aveți sau ați avut-o în trecut cu FTI. Aceste informații ajută FTI să vă identifice
și să transmită solicitarea dvs. către departamentul cel mai potrivit să gestioneze solicitarea dvs.
Tipul relației – opțiunile din această secțiune de ce considerați că FTI deține datele dvs. cu caracter personal. Citiți cu atenție opțiunile și selectați-le pe toate cele care reflectă cel
mai bine interacțiunea dvs. cu FTI. Spre exemplu, puteți fi un fost angajat și un fost client, dacă ați lucrat la FTI și apoi ați investit într-un fond FTI.
Dacă niciuna dintre opțiuni nu reflectă interacțiunile dvs. cu FT, selectați „Altele” și folosiți câmpul alăturat pentru a introduce propria descriere a motivului pentru care
considerați că FTI deține datele dvs. cu caracter personal.
Dacă sunteți client sau fost client, menționați „Numărul de referință client” sau ‘Referință portofoliu’. Aceste câmpuri nu sunt obligatorii, dar sunt referințe unice pe care FTI le
folosește pentru a identifica o persoană și, prin urmare, vor permite FTI să răspundă solicitării dvs. într-un termen mai scurt.
Câmpul „Număr broker” trebuie completat în cazul în care cunoașteți faptul că FTI deține acest număr unic de identificare.
Câmpurile ‘Tip Document de Identitate” și „Număr Document de Identitate” nu sunt obligatorii însă pot oferi FTI mai multe informații care ne vor ajuta să vă identificăm și să
răspundem solicitării dvs. Completați atât câmpul ‘Tip Document de Identitate” cât și câmpul „Număr Document de Identitate” aferent (ex. Pașaport și Număr Pașaport)
Secțiunea 3 – Solicitare
Această secțiune trebuie să includă detaliile privind drepturile dvs. individuale pe care doriți să le invocați.
*Trebuie să selectați un singur drept individual per formular.
Drepturile individuale sunt prezentate pe scurt mai jos;

*Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în regulament, persoanele fizice sunt denumite Persoane Vizate.
–– Dreptul la acces - Persoanele Vizate pot solicita dreptul de a accesa propriile date. FTI va furniza un model standard cu informațiile personale deținute cu privire la persoana
vizată.
–– Dreptul la rectificare - Dreptul la rectificare permite unei persoane vizate să solicite FTI să modifice date cu caracter personal referitoare la acestea care sunt incorecte.
Pot exista proceduri pentru solicitarea modificării, precum schimbarea adresei și a numelui, care sunt mai adecvate decât procedura de Solicitare Drepturi Individuale.

*Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind elementele de date cu caracter personal pe care doriți să le actualizați.
–– Dreptul de ștergere - Dreptul de ștergere permite persoanei vizate să solicite FTI să elimine orice date cu caracter personal pe care le deține cu privire la persoana vizată.
FTI poate invoca dreptul de ștergere numai în cazul în care se încadrează în limitele prevăzute de reglementările aplicabile.

*FTI nu va implementa acest drept pentru nicio persoană care are o relație de client în desfășurare cu compania sau pentru un solicitant care și-a dat anterior acordul pentru
activități de marketing și nu a revocat acel acord.
–– Dreptul de opoziție la activitățile de prelucrare a datelor - O persoană vizată poate solicita încetarea activităților referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

*Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cărora vă opuneți.
–– Dreptul de a restricționa prelucrarea - În anumite situații, o persoană vizată poate solicita limitarea temporară a activităților de prelucrare.

* Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind activitățile de prelucrare a datelor pe care doriți să le limitați și de ce.
–– Dreptul la portabilitatea datelor - O persoană vizată poate solicita FTI să pună la dispoziție datele cu caracter personal care i-au fost furnizate pentru a fi transferate
electronic către o altă organizație într-un format structurat, obișnuit, care să poată fi recunoscut automat, și au dreptul de a transmite aceste date către o altă organizație. FTI
va transmite datele în format.csv prin e-mail securitizat sau prin serviciul poștal securitizat.

© 2018 Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate.

Pagina 2 din 2
IRRF RO 05/18

