Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen

Declaratie privind confidentialitatea datelor
GrECo Broker de Credite
valabilitate din data de 03.12.2021

1 Informatii generale
Va multumim pentru interesul acordat site-ului nostru internet si companiei noastre.
In cadrul site-ului nostru, utilizam si link-uri catre alte site-uri internet; acest lucru are loc doar in scopuri de
informare. Link-urile externe sunt verificate cu atentie de catre noi. Nu raspundem insa pentru continutul si
siguranta acestor link-uri externe.
Va protejam datele dumneavoastra cu caracter personal la colectare si la prelucrare, cat si in timpul vizitei
dumneavoastra pe site-ul nostru internet. In acelasi timp, respectam toate prevederile legale. Informatii detaliate
in acest sens sunt prezentate in continuare.

1.1 Operatorul care se ocupa de prelucrarea datelor dumneavoastra
GrECo Broker de Credite SRL
Intermediar de credite
030606 Bucuresti, 6-8 Bulevardul Corneliu Coposu, zona 3
Site internet: https://www.greco.services
Adresa de e-mail: protectiadatelor@greco.services
Va rugam sa transmiteti solicitarile dumneavoastra relevante din punct de vedere al protectiei datelor prin e-mail
sau prin posta la adresele mai sus mentionate.

1.2 Autoritatea de supraveghere competenta
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
010336 Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Telefon: +40 318 059 211 / +40 318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro/

2 Datele prelucrate
2.1 Ce date cu caracter personal sunt prelucrate si de unde provin acestea?
Prelucram datele cu caracter personal indicate in continuare, pe care le obtinem de la dumneavoastra in
cadrul relatiei comerciale.
Daca doar accesati website-ul nostru, atunci prelucrarea datelor dvs personale se va face exclusiv celor
indicate la sectiunea 5.
Atunci cand furnizam servicii de intermediere de credite catre dvs (sau catre angajatorul dvs), prelucram date cum
ar fi datele dumneavoastra personale (numele, adresa, datele de contact, data si locul nasterii, nationalitatea,
informatii profesionale etc.), datele de legitimare (de ex. ale cartii de identitate) si de autentificare (de ex. probe de
semnatura). In plus, pot fi incluse si date cu privire la tranzactii (de ex. ordine de plata), date din indeplinirea
obligatiilor noastre contractuale (de ex. date despre polite), date publicitare si de distributie, date de documentare
(de ex. procese-verbale), date de inregistrare, informatii din comunicarea dvs electronica cu de companiile grupului
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GrECo, rezultatele prelucrarii datelor generate de grupului GrECo, precum si date necesare in vederea indeplinirii
obligatiilor legale si de reglementare.
De asemenea, prelucram si datele pe care le obtinem in mod permis de la finantatorii dumneavoastra, de la alte
societati din cadrul grupului GrECo si din surse accesibile public (de ex. Registrul Comertului, Cartea Funciara,
media). Putem primi si date de la autoritati publice (de ex. instante) sau oficiali guvernamentali.
In functie de contextul specific al prelucrarii de daune, va vom furniza informatii aditionale, dupa cum este cazul.
Prelucram doar datele care sunt necesare pentru scopul particular al prelucrarii (va rugam sa parcurgeti sectiunea
3 urmatoare pentru detalii).

2.2 Datele copiilor
Nu incheiem contracte cu persoane minore si nici nu suntem autorizati in acest scop. Prin acordarea
consimtamantului in cadrul contractelor online sau cu privire la serviciile online etc., confirmati de asemenea faptul
ca nu sunteti copil, respectiv ca ati implinit 18 ani, sau ca exista consimtamantul reprezentantilor dumneavoastra
legali.

3 Scopurile si temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal
3.1 Executarea contractului conform art. 6 (1b) din Regulamentul general privind protectia datelor
Suntem intermediar de credite independent. Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul
relatiei comerciale cu dvs sau cu angajatorul dvs, in calitate de clienti si/sau furnizori ai nostri. Printre acestea se
numara documentele intocmite, salvate si arhivate electronic (de ex. corespondenta) in vederea oferirii sau
incheierii contractelor de finantare sau efectuarii altor activitati pregatitoare sau participarii la administrarea si
indeplinirea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale. Informatii mai detaliate cu privire la prelucrarea
datelor puteti gasi in documentele contractuale.
In cazul in care serviciile pe care vi le furnizam implica activitatea mai multor societatii GrECo, de ex. o alta companie
GrECo (care poate fi localizata intr-o alta tara) exercita functiuni sau responsabilitati la nivel de grup sau furnizeaza
servicii pe care ne bazam in furnizarea, la randul nostru, a serviciilor noastre catre dvs, datele trebuie prelucrate in
respectivele societati ale grupului GrECo. Daca doriti sa stiti care sunt societatile care intra in discutie, va rugam sa
consultati site-ul https://www.greco.services/ro/locatiile-greco.html.

3.2 Prelucrarea datelor in vederea indeplinirii unei obligatii legale conform art. 6 (1b) din
Regulamentul general privind protectia datelor
La randul lor, prevederile legale ne impun si ele sa va prelucram datele cu caracter personal, de exemplu:





informatii in cadrul unei proceduri penale, puse la dispozitia procuraturilor si instantelor judecatoresti,
precum si autoritatilor penale fiscale din cauza unor delicte financiare cu premeditare: Codul de
procedura penala, legislatia penala in materie fiscala.
prevenirea inselaciunilor sau spalarii de bani
prevederi in vederea raportarii unor presupuse abuzuri
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3.3 Prelucrarea in vederea protejarii intereselor legitime conform art. 6 (1f) din
Regulamentul general privind protectia datelor
In vederea protejarii intereselor legitime ale operatorului si ale altor societati a grupului GrECo, prelucrarile de date
pot avea loc cu ponderarea intereselor dvs si ale noastre depasind executarea propriu-zisa a contractului.
Aceasta include in particular urmatoarele tipuri de activitati de prelucrare a datelor, respectiv interesele pe care le
urmarim: servicii IT pentru garantarea securitatii retelelor si informatiilor
 marketing (inclusiv marketing direct) pentru oferirea serviciilor noastre
 monitorizarea ofertei de servicii ale grupului GrECo in scopul optimizarii continue a acesteia
 activitati de administrarea afacerilor in scopul dezvoltarii continue a serviciilor si produselor
 exercitarea si apararea drepturilor legale in procedurile judiciare si extrajudiciare
 prevenirea fraudelor sau spalarii de bani
 prelucrarea pentru scopuri statistice
 prelucrarea pentru scopuri ce tin de cercetarile de piata
 conformare cu si implementarea reglementarilor privind raportarea unor posibile plangeri
 comunicarea in interiorul grupului GrECo pentru cele mentionate mai sus
Astfel, pe langa societatile grupului GrECo cu care derulati in mod direct contractile, pot fi active ca (sub)contractori
sau operatori (asociati) si alte societati apartinand grupului GrECo, care sunt implicate in indeplinirea contractului
(de ex. pentru managementul veniturilor), precum si societatea GrECo International Holding AG (de exemplu ca
prestator de servicii IT). Societatea GrECo International Holding AG din Austria, in calitate de societate care
controleaza si detine grupul GrECo, furnizeaza si alte servicii (suplimentar fata de serviciile IT) catre grupul GrECo.
In ceea ce priveste transmiterea datelor catre aceste societati GrECo si catre alti terti, dorim sa atragem atentia
asupra faptului ca suntem obligati sa pastram confidentialitatea datelor si, drept urmare, confidentialitatea tuturor
informatiilor si datelor clientilor si furnizorilor care ne-au fost incredintate sau la care am obtinut acces in baza
relatiei comerciale. Toti angajatii societatilor GrECo care pot intra in contact cu datele dumneavoastra, precum si
toti (sub)contractorii de procesare date, sunt obligati in scris sa pastreze confidentialitatea datelor si sa prelucreze
aceste date dupa cum au fost autorizati. Societatea GrECo International Holding AG din Austria, in calitate de
prestator central de servicii IT pentru toate societatile GrECo, monitorizeaza securitatea datelor conform art. 32
din Regulamentul general privind protectia datelor.

3.4 Prelucrari pentru care ne dati consimtamantul conform art. 6 (1a) sau art. 9 (2a) din
Regulamentul general privind protectia datelor
Atragem atentia asupra faptului ca datele divulgate pot fi prelucrate si in baza consimtamantului dumneavoastra,
de exemplu date de contact pentru trimiterea de newsletter-uri si alte informatii despre produsele de finantare,
oferte privind intermedierea de produse de finantare, precum si alte oferte de prestatii din partea partenerilor
dumneavoastra GrECo sau fotografii ale clientilor pentru indicarea unor referinte sau pentru rapoarte privind
evenimente GrECo pe site-ul internet.
In cazul in care, pentru prelucrarea datelor dumneavoastra este necesar consimtamantul dumneavoastra, le vom
prelucra in scopul respectiv numai dupa ce v-ati dat acordul in mod explicit.
Puteti in orice moment revoca un consimtamant acordat. Retragerea consimtamantului nu aduce atingere legalitatii
prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
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3.5 Exista o obligatie de punere la dispozitie a datelor dumneavoastra cu caracter personal? Ce se
intampla daca nu doriti acest lucru?
Pentru relatia noastre comerciala avem nevoie de multe date cu caracter personal despre dumneavoastra. De
exemplu, fara numele si adresa dumneavoastra nu va putem oferi niciun produs de finantare. Cu alte cuvinte, trebuie
sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal intotdeauna acolo unde acest lucru este necesar pentru
relatia comerciala, pe baza unui contract sau a unei prevederi legale. Daca nu doriti acest lucru, este posibil sa nu va
putem oferi anumite produse sau sa nu va putem presta anumite servicii sau sa nu avem permisiunea in acest sens.
In cazul in care avem voie sa va prelucram datele exclusiv in baza consimtamantului dumneavoastra, nu sunteti
obligat sa acordati acest consimtamant si sa puneti la dispozitie datele respective.

3.6 Exista un proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri conform art. 22
alin.1 si 4 din Regulamentul general privind protectia datelor?
Nu, nu exista.
In domeniul intermedierii de credite, putem verifica bonitatea cu ajutorul cererilor adresate agentiilor de referinta
pentru credite. Evaluarea unei astfel de informatii nu are loc niciodata in mod automatizat.

4 Transmiterea si pastrarea datelor cu caracter personal
4.1 Catre cine sunt transmise mai departe datele dumneavoastra cu caracter personal?
Protectia datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. De aceea, datele sunt transmise mai departe atunci
cand exista o necesitate contractuala sau legala sau acest lucru este necesar protejarii intereselor noastre legitime
preponderent (de exemplu, la transmiterea in cadrul concernului) sau daca are loc in baza consimtamantului
dumneavoastra.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise mai departe catre:
 furnizori de produse de finantare/ co-brokerii autorizati sau alte entitati, dupa cum e necesar in vederea
incheierii contractului de finantare pentru un caz particular
 societati din cadrul grupului GrECo, catre terti si catre angajatii si agentii acestora, in masura in care acest
lucru este necesar in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, legale sau de reglementare, precum si
pentru protejarea intereselor legitime, in special in vederea pregatirii sau incheierii de contracte de
finantare; sau catre societati din cadrul grupului GrECo, ale caror serviciilor IT (de exemplu, serviciile GrECo
International Holding AG din Austria, in calitate de prestator central de servicii IT pentru toate societatile
GrECo) sau servicii de Backoffice sau Servicelines sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor sau
prestarea serviciilor noastre
 Microsoft Ireland Operations Limited in calitatea sa de imputernicit privind prelucrarea de date (inclusiv
sub-imputernicitii sai) prin utilizarea serviciilor cloud furnizate in UE
 furnizori de infrastructura IT, securitate IT si/sau servicii de retea
 entitati si institutii publice, in masura in care suntem obligati legal in acest sens (de exemplu autoritati
profesionale de supraveghere, autoritati de supraveghere)
 terti insarcinati de noi, de exemplu avocati. Tertii sunt obligati prin contract sa trateze datele dumneavoastra
in mod confidential si sa le prelucreze numai in cadrul prestarii de servicii.
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Transmiterea catre terti poate avea loc si atunci cand v-ati dat consimtamantul ca datele sa fie transmise
mai departe; de exemplu catre furnizori.

4.2 Sunt datele dumneavoastra cu caracter personal transmise intr-o tara terta?
Transmiterea intr-o tara terta fara o protectie adecvata a datelor poate fi necesara, de exemplu, in cazul furnizarii
unor servicii transfrontaliere sau exercitarii unor responsabilitati specifice la nivelul grupului GrECo, catre societatile
partenere GrECo din tari terte (Rusia, Serbia, Ucraina si Turcia). In cazul transmiterii intr-o tara terta fara o protectie
a datelor adecvata sau catre o organizatie internationala, transmiterea are loc cu incheierea unor clauze
contractuale standard UE sau cu alte garantii in vederea unei protectii a datelor adecvate in spiritul capitolului V
din Regulamentul general privind protectia datelor.
Societatile GrECo din tari terte sunt obligate prin contract sa respecte in cadrul grupului GrECo standardele de
protectie a datelor si de securitate conform Regulamentului general privind protectia datelor. Acest lucru este
monitorizat printre altele si de societatea GrECo International Holding AG din Austria, prestatorul central de servicii
IT al grupului GrECo. In calitate de prestator central de servicii (centru de calcul), societatea GrECo International
Holding AG proceseaza datele pe contul societatilor GrECo din tari terte.
In anumite cazuri, in tari terte societatile GrECo pot fi operatori asociati si impreuna cu alte societati (de exemplu
pentru activitatile transfrontaliere mentionate anterior). In acest caz, se incheie contracte pentru operatori asociati,
in care sunt reglementate toate detaliile necesare conform art. 26 din Regulamentul general privind protectia
datelor. In cazul in care societati GrECo actioneaza ca operatori asociati, va puteti afirma drepturile dumneavoastra
ca persoana vizata si alte drepturi conform Regulamentului general privind protectia datelor (vezi in acest sens
punctul 6 urmator „Drepturile dumneavoastra”) in fata fiecarui operator relevant exceptie facand cazul in care in
acest sens este comunicat explicit un alt punct de contact (art. 26 (2) din Regulamentul general privind protectia
datelor).
In general, in tari terte, in principiu nu colaboram cu persoane imputernicite de operator din afara grupului GrECo.
In cazul in care persoanele imputernicite cu care colaboram angajeaza serviciile unor sub-imputerniciti localizati in
afara UE, ne asiguram ca acesti sub-imputerniciti sunt obligati sa respecte standardele de protectie a datelor si de
securitate din cadrul Regulamentului general privind protectia datelor, astfel incat sa furnizeze garantii adecvate
privind protectia datelor dvs personale.

4.3 Cat timp sunt pastrate datele dumneavoastra cu caracter personal?
Vom prelucra sau stoca datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata relatiei de afaceri dintre noi sau atata
timp cat orice contract de asigurare intermediat de noi este inca in vigoare. In caz contrar, vom pastra datele
dumneavoastra doar atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare descrise mai sus.
Dupa incheierea relatiei noastre cu dvs., perioada de pastrare a datelor depinde de obligatiile noastre statutare de
pastrare a evidentei si de durata termenelor de prescriptie a plangerilor care pot fi formulate intre noi. De exemplu,
in conformitate cu obligatiile de pastrare a evidentelor in conformitate cu legislatia corporativa si fiscala, suntem
obligati sa pastram evidentele noastre comerciale pentru 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar in perioada
caruia au fost intocmite - pentru o serie de documente de achizitie si inventariere, pentru 10 ani de la data incheierii
exercitiului financiar in perioada caruia au fost intocmite - pentru registrele de contabilitate si documentele
justificative pentru inregistrarile din contabilitatea financiara, etc.
Daca nu suntem deja obligati sa pastram datele dvs. ca urmare a cerintelor legale de pastrare a evidentelor, este
posibil sa pastram in continuare datele dvs. atat timp cat termenul de prescriptie pentru plangerile care ar putea fi
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eventual ridicate intre noi nu a expirat inca. Astfel de pretentii pot fi facute pentru executarea sau anularea unui
contract, compensarea daunelor sau indeplinirea altor obligatii legale. Termenul de prescriptie pentru cererile de
despagubire bazate pe contracte de asigurare expira, in general, dupa 3 ani. In unele cazuri, insa, termenele de
prescriptie nu expira timp de 10 ani.

4.4 Ce masuri de siguranta sunt respectate in procesul de prelucrare a datelor?
Protectia datelor si securitatea datelor sunt importante pentru noi. Aplicam masuri tehnice si organizatorice pentru
a ne proteja procesele de prelucrare a datelor. Acestea se refera in special la protectia datelor dumneavoastra cu
caracter personal impotriva distrugerii neintentionate sau ilegale, pierderii, modificarii sau divulgarii neautorizate,
precum si a accesului neautorizat la date cu caracter personal care sunt transmise, salvate sau prelucrate in alt
mod. Prestarea la nivel centralizat de servicii IT pentru toate societatile GrECo de catre societatea GrECo
International Holding AG in calitate de centru de calcul din Austria serveste protectiei in procesul de prelucrare in
toate societatile GrECo.
Masurile de protectie cuprind, de exemplu, utilizarea unor programe software de securitate si proceduri de criptare
moderne, unor dispozitive fizice de control al accesului, concepte de autorizare, pseudonimizari si altor proceduri
in vederea respingerii si prevenirii unor atacuri din exterior si din interior.

5 Medii online
5.1 Module cookie
Website-ul companiei noastre nu utilizeaza module cookie.

5.2 Retelele de socializare
Colaboram cu diferite retele de socializare. Atunci cand utilizam aceste retele de socializare, browserul
dumneavoastra este automat conectat cu reteaua respectiva. In cazul in care ati vizitat deja in trecut platforma
respectiva, transmite adresa dumneavoastra IP si alte informatii, de exemplu module cookie.
Pe cat posibil, evitam acest mod de transfer de date pana in momentul in care interactionati in mod real cu una
dintre platforme. Atunci cand apasati pe simbolul respectiv (de exemplu logoul Facebook), indicati faptul ca sunteti
dispus sa comunicati cu platforma selectata si ca sunt transmise acestei retele de socializare date despre
dumneavoastra, de exemplu adresa IP.
Pe site-ul nostru internet exista posibilitatea, de ex. prin intermediul plug-in-urilor, sa interactionati cu diferite retele
de socializare. Acestea sunt Facebook Ireland Ltd., Twitter Inc., Linked In Inc. USA si XING SE Germania.
Nu avem nicio influenta asupra volumului si continutul datelor care sunt transmise catre operatorul respectivei
retele de socializare prin clicul pe plug-in. Daca doriti sa va informati despre tipul, volumul si scopul datelor
colectate de operatorii acestor retele de socializare, va recomandam sa cititi prevederile legale cu privire la
protectia datelor ale respectivei retele de socializare.

5.3 Newsletter
Va puteti inregistra pe site-ul internet pentru a primi newsletter-ul nostru. Va puteti dezabona de la newsletter,
activand link-ul de dezabonare de la finalul fiecarui newsletter sau daca ne contactati raspunzand la newsletter.
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Prelucrarea datelor se efectueaza pe baza dispozitiile legale in vigoare din Legea nr. 506 / 2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, , precum si ale art. 6
(1a) (consimtamantul) din Regulamentul general privind protectia datelor.

5.4 Formularul de contact
In vederea prelucrarii solicitarii dumneavoastra, informatiile dumneavoastra, inclusiv datele cu caracter personal
din formularul nostru de contact ne sunt transmise prin intermediul serverului nostru propriu de e-mail,
prelucrate si stocate la noi. Aceste date nu sunt colectate sau transmise mai departe fara consimtamantul
dumneavoastra. Fara aceste date nu putem prelucra solicitarea dumneavoastra.
Prin utilizarea formularului nostru de contact, confirmati faptul ca nu sunteti minor, respectiv in Romania ca ati
implinit 18 ani, sau ca exista consimtamantul reprezentantilor dumneavoastra legali.
Prelucrarea datelor se efectueaza pe baza dispozitiilor legale in vigoare din Legea nr. 506 / 2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,, precum si ale art. 6
(1a) (consimtamantul) din Regulamentul general privind protectia datelor.

6 Drepturile dumneavoastra
Aveti in orice moment dreptul la informare, la rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor
dumneavoastra stocate, dreptul de a va opune prelucrarii datelor, precum si dreptul la portabilitatea datelor
conform premiselor legislatiei cu privire la protectia datelor. In aceste cazuri, va rugam sa va adresati
responsabilului cu prelucrarea datelor dumneavoastra mentionat la punctul 1.1.
Pentru ca datele dumneavoastra sa nu ajunga in maini straine sau cineva sa nu va poata sterge datele contrar
vointei dumneavoastra, la orice solicitare trebuie sa va verificam identitatea.
Puteti depune contestatie la autoritatea de supraveghere responsabila:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
010336 Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Telefon: +40 318 059 211 / +40 318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro

6.1 Dreptul de acces
Conform art. 15 din Regulamentul general privind protectia datelor, operatorii sunt obligati sa ofere oricarei
persoane vizate acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza.

6.2 Rectificarea si stergerea
Conform art. 16 si art. 17 din Regulamentul general privind protectia datelor, in calitate de persoana vizata, aveti
dreptul de a solicita rectificarea si stergerea datelor cu caracter personal care va privesc.
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6.3 Restrictionarea prelucrarii
Conform art. 18 din Regulamentul general privind protectia datelor, aveti dreptul la restrictionarea prelucrarii
datelor cu caracter personal care va privesc.

6.4 Portabilitatea datelor
Conform art. din 20 Regulamentul general privind protectia datelor, aveti dreptul la portabilitatea datelor. Acesta
reprezinta dreptul ca, in conditiile mentionate acolo, sa primiti datele pe care le-ati pus la dispozitie intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si sa solicitati ca aceste date sa fie transmise unui
tert.

6.5 Dreptul la opozitie
Conform art. 21 (1) din Regulamentul general privind protectia datelor, orice persoana vizata are dreptul de a se
opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o
privesc, care printre altele sunt necesare pentru urmarirea intereselor legitime ale operatorului sau ale unui tert.
Acest lucru este valabil si pentru datele procesate pentru crearea de profiluri in temeiul acestei prevederi. Impotriva
prelucrarii datelor in scopuri marketing direct (de ex. spotlight sau newsletter), aveti dreptul de a va opune in orice
moment prelucrarii datelor, cu efect pe viitor.

7 Procesul decizional automatizat
Nu folosim un proces decizional automatizat conform art. 22 din Regulamentul general privind protectia datelor
pentru decizii cu privire la justificarea si executia relatiei comerciale.

8 Adaptarea prezentei declaratii
Prezenta declaratie inlocuieste toate versiunile anterioare. Ne rezervam dreptul de a adapta prezenta declaratie,
daca este necesar, la circumstantele modificate. Varianta actualizata a prezentei declaratii de protectie a datelor
poate fi gasita pe site-ul nostru, la adresa
https://www.greco.services/ro/ROGBC_data_protection_declaration_clients.pdf
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GrECo Broker de Credite
6-8 Bulevardul Corneliu Coposu | RO - 030606 București
protectiadatelor@greco.services
www.greco.services
www.greco.services
Continutul acestui document, inclusiv sectiunile sale (în totalitate sau partial) este protejat prin drepturi de autor. Informatiile continute în acesta sunt
confidentiale. Acest document si continutul acestuia nu poate fi utilizat, tradus, distribuit, copiat sau prelucrat prin mijloace electronice fara acordul
exprimat al Grupului GrECo. Distribuirea catre o terta parte nu este permisa.

