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CERERE-CADRU privind reluarea plății contribuțiilor la                                             
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT VIITORUL TĂU                  
 

 
1. Datele de identificare ale participantului  

 

 
Numele și prenumele.............................................................................. 
  
CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
B.I./C.I. seria _____ nr. ___________, eliberat(ă) la data de ___/___/______de către _____________________  
 
Data nașterii ___/___/_______ 
            (zz/ll/aaaa) 
 

 
2. Datele de contact ale participantului  

 

 
Adresa de domiciliu și/sau reședință :  
Localitatea................................................., Județul/sectorul.................................. strada:……………………………..  
nr. ..........., bl. ..........., sc. …......, et. ……….., ap. ..................., codul poștal: ....................................  
 
Adresa de corespondență:  
Localitatea................................................., Județul/sectorul.................................. strada:……………………………..  
nr. ..........., bl. ..........., sc. …......, et. ……….., ap. ..................., codul poștal: ....................................  
 

Numărul de telefon:  
Fix......................................Mobil………………………………………Adresa de e-mail .............................................  

 

 
3. Date privind calitatea de participant 
 

 
Denumirea fondului de pensii administrat privat : Fondul de Pensii Administrat Privat AZT VIITORUL TĂU 
administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.  

 

 
4. Documente necesare  

 
 Copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii. 

 
5. Declarația participantului:  

 
a) Declar pe propria răspundere că am semnat această cerere în vederea reluării plăţii contribuţiilor la Fondul de 
Pensii Administrat Privat AZT VIITORUL TĂU; 
b) Am luat cunoștință că Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de pensii private SA 
prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:  
b.1) în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând din administrarea Fondului de Pensii Administrat Privat 
AZT VIITORUL TĂU, conform prevederilor din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și a normelor emise în aplicarea acesteia;  
b.2) în vederea îndeplinirii obligațiilor administratorului ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru 
gestionarea relației cu participanții, inclusiv soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor ce îi sunt adresate;  
b.3) în scopuri de marketing direct și publicitate, în situația în care îmi voi da acordul în viitor pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal în acest sens.  
 

 Nr. Inregistrare AZTPP:___________________ 

 Data ____/_____/____________  
 

http://www.aztpensii.ro/
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În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le 
furnizez în mod direct.  
 
Este posibil ca administratorul să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informațiilor furnizate direct de 
către mine.  
 
Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de 
pensii private și servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale.  
 
În contextul desfășurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de 
date cu caracter personal către autorități publice, agenții de marketing ai fondurilor de pensii, alți administratori de 
pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum și pentru respectarea oricăror obligații legale. 
 
Administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale rezultând din actul 
de aderare, precum şi ulterior în aplicarea prevederilor legale.  
 
Înţeleg că, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la 
informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - în măsura în care 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul 
la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri, şi dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 
 
Pot exercita aceste drepturi, printr-o cerere adresată Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de administrare a 
fondurilor de pensii private SA prin următoarele modalități de contact:  
 

 la sediul Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA aflat în 
București, Str. Buzești, nr. 82-94, Et. 12 (parțial), Sector 1, cod poştal 011017 sau  

 prin poștă la adresa mai sus menționată sau  

 prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel gratuit în reţeaua Telekom sau +(40)21 207 21 66 sau 

 prin email: dataprotection@aztpensii.ro sau 

 pe site: https://www.allianztiriac.ro/ro_RO/pensii-private/contact.html. 

 
Am luat cunoștință că informațiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în Nota 
detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal, ce poate fi accesată oricând de pe pagina de internet 
www.aztpensii.ro – sectiunea Protectia Datelor.  
 
Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția oricăror modificări ale datelor de identificare sau de 
contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.  
 
Am luat cunoștință că obligația de plată a contribuțiilor la fondul de pensii administrat privat la care sunt participant se 
reia începând cu contribuția aferentă lunii în care a fost depusă prezenta cerere. 

 
 

Participant, 
 

________________________________________ 
(numele și prenumele) 

 

____________________________________________ 

(semnătura) 

Data ___/_____/__________ 
(zz/ll/aaaa) 
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