DECLARAȚIA DIVIZIEI PIEȚE DE
CAPITAL ȘI VALORI MOBILIARE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

MARKETS AND SECURITY
SERVICES PRIVACY STATEMENT

Această Declarație privind Protecția Datelor se
aplică:
 Diviziilor Citi privind Piețele de Capital
care sunt formate din următoarele
produse și servicii, astfel cum acestea
pot fi reorganizate și reconstituite din
când
în
când:
Mărfuri,
Credite,
Derivative, Acțiuni, Contracte Futures,
FX, Indici, Servicii Bancare pentru
Corporații
și
Investiții,
Raportări
Reglementare, Produse Structurate și
produse și servicii asociate cu sau legate
de acestea (de exemplu: comentarii,
opinii și perspective asupra pieței, servicii
de brokeraj, acces direct la piață,
algoritmi, idei de tranzacționare și
conectivitate FIX.
 Diviziilor Citi privind Serviciile de Valori
Mobiliare care sunt formate din
următoarele servicii: împrumuturi de
valori mobiliare prin agent și servicii de
investiții directe asistate de agent
(ASL/DAIS); servicii directe de custodie
și compensare; custodie globală (inclusiv
transmiterea ordinelor și servicii conexe
în legătură cu investițiile în scheme de
investiții colective) și servicii globale
legate de fonduri de investiții (inclusiv
administrarea fondurilor (contabilitatea
fondurilor), servicii de middle office,
servicii fiduciare/de depozitare și servicii
de administrare pasivă a riscului valutar);
servicii legate de taxe, raportări și servicii
auxiliare (inclusiv servicii legate de TVA).

This Privacy Statement applies to:


Citi’s Markets businesses which consist
of the following products and services, as
reorganised and reconstituted from time
to time: Commodities, Credit, Derivatives,
Equities,
Futures,
FX,
Indices,
Investment and Corporate Banking,
Regulatory
Reporting,
Structured
Products and products and services
associated therewith or related thereto
(for example: market commentary, views
and perspectives, prime brokerage, direct
market access, algorithms, trade ideas
and FIX connectivity).



Citi’s Securities Services businesses
which consist of the following services:
agency securities lending and directed
agent investment services (ASL/DAIS);
direct custody and clearing; global
custody (including order routing and
related services in connection with
investments in collective investment
schemes) and global fund services
(including fund administration (fund
accounting),
middle
office,
trustee/depositary services and passive
currency overlay services); tax-related,
reporting and ancillary services (including
VAT-related services); funds corporate
services, compliance and investment
monitoring
services;
proxy
voting
services; and collateral management
services.

Această Declarație privind Protecția Datelor
explică modul în care Citi prelucrează date cu
caracter personal ale persoanelor cu care intrăm
în contact (denumite în acest document „Dvs.”)
pe parcursul interacțiunii cu clienții noștri sau alte
persoane relevante. Această definiție include
angajați, reprezentanți, directori, beneficiari reali
sau alt tip de personal al clienților noștri,
furnizorilor sau ai altor contrapărți (acestea din
urmă denumite în acest document ”Organizația
Dvs.”)

This Privacy Statement explains how Citi
processes personal data about people with whom
we come into contact (referred to as “you” in this
document) in the course of our dealings with our
clients and other relevant persons. This includes
employees, officers, directors, beneficial owners
and other personnel of our clients, service
providers and other business counterparties
(referred to as "Your Organization" in this
document).

1. Who is responsible for your personal
data and how can you contact them?

1. Cine este responsabil pentru datele
Dvs. cu caracter personal și cum puteți
contacta acest reprezentant?

The Citi entities listed at the end of this Privacy
Statement (referred to as “we” and “Citi” in this
document) are the controllers of your personal
data.

Entitățile Citi menționate la sfârșitul acestei
Declarații privind Protecția Datelor (denumite în
acest document „noi” și „Citi”) sunt operatori ai
datelor Dvs. cu caracter personal.
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For more details you can contact our Data
Protection
Officer
at
dataprotectionofficer@citi.com
or
Citigroup
Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, United Kingdom.

Pentru mai multe detalii puteți contacta
Reprezentantul nostru privind Protecția Datelor
la
adresa
de
e-mail
dataprotectionofficer@citi.com sau la adresa
Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary
Wharf, Londra E14 5LB, Regatul Unit.

2. Why do we process your personal
data?

2. De ce prelucrăm datele Dvs. cu
caracter personal?
Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în
vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime
de afaceri sau de altă natură, pentru următoarele
motive:

Pentru a furniza produse și servicii către
clienții noștri și pentru a comunica cu Dvs.
și/sau clienții noștri despre acestea;

Pentru a gestiona, administra și îmbunătăți
angajamentele și relațiile noastre de afeceri,
clienț și furnizori, precum și în scop de
marketing de afaceri;

Pentru a monitoriza și analiza utilizarea
produselor și serviciilor noastre în scopul
administrării sistemelor, operațiunilor, în
scop de testare sau suport;

Pentru a gestiona informațiile noastre
tehnologice și pentru a asigura securitatea
sistemelor noastre;

Pentru a stabili, exercita și/sau apăra
cererile sau drepturile și pentru a proteja,
exercita și pune în executare drepturile
noastre, proprietatățile, securitatea sau
pentru a sprijini clienții noștri sau alte părți
pentru aceste scopuri;

Pentru a investiga și răspunde plângerilor
sau incidentelor în legătură cu noi sau cu
afacerile noastre, pentru a menține calitatea
serviciilor și a pregăti personalul nostru
pentru a gestiona plângerile și disputele;

Pentru a comunica cu agenții de referință și
informare cu privire la credite; și

Pentru orice alt scop despre care vă
informăm în mod specific atunci când
obținem datele Dvs. cu caracter personal
(sau despre care vă informează clientul
nostru în numele nostru).
De asemenea, prelucrăm datele Dvs. cu caracter
personal pentru a asigura conformitate cu legile
și reglementările aplicabile. Uneori mai mult
decat minimul cerut de cerințele stricte ale legilor
sau reglementărilor relevante, însă numai în
măsura necesară îndeplinirii intereselor noastre
legitime
determinate
de
cooperarea
cu
autoritățile de reglementare sau de altă natură,
asigurarea conformității cu legislația străină,
prevenirea sau detectarea infracționalității
financiare sau de altă natură sau a încălcărilor
dispozițiilor reglementare și pentru a proteja
afacerile noastre și integritatea piețelor
financiare. Aceste aspecte presupun prelucrarea

We process your personal data, as necessary to
pursue our legitimate business and other
interests, for the following reasons:


to provide products and services to our
clients and to communicate with you and/or
our clients about them;



to manage, administer and improve our
business and client and service provider
engagements and relationships and for
corporate marketing, business development
and analysis purposes;



to monitor and analyze the use of our
products
and
services
for
system
administration, operation, testing and support
purposes;



to manage our information technology and to
ensure the security of our systems;



to establish, exercise and/or defend legal
claims or rights and to protect, exercise and
enforce our rights, property or safety, or to
assist our clients or others to do this;



to investigate and respond to complaints or
incidents relating to us or our business, to
maintain service quality and to train staff to
deal with complaints and disputes;
communicating with credit reference and
information agencies; and
for any other purpose that we specifically tell
you about when we obtain data about you (or
our client tells you about on our behalf).




We also process your personal data to comply
with laws and regulations. We sometimes do
more than the minimum requiered to comply with
the strict requirements of the relevant law or
regulation, but only as necessary to pursue our
legitimate interests in cooperating with our
regulators and other authorities, complying with
foreign laws, preventing or detecting financial and
other crimes and regulatory breaches, and
protecting our businesses and the integrity of the
financial markets. This involves processing your
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personal data for the following reasons:



to cooperate with, respond to requests from,
and to report transactions and/or other
activity to, government, tax or regulatory
bodies, financial markets, brokers or other
intermediaries or counterparties, courts or
other third parties;



to monitor and analyze the use of our
products and services for risk assessment
and control purposes (including detection,
prevention and investigation of fraud);



to conduct compliance activities such as audit
and reporting, assessing and managing risk,
maintenance of accounting and tax records,
fraud and anti-money laundering (AML)
prevention and measures relating to
sanctions and anti-terrorism laws and
regulations and fighting crime. This includes
know your customer (KYC) screening (which
involves identity checks and verifying address
and contact details), politically exposed
persons screening (which involves screening
client records against internal and external
databases to establish connections to
‘politically exposed persons’ (PEPs) as part of
client due diligence and onboarding) and
sanctions screening (which involves the
screening of clients and their representatives
against published sanctions lists); and



to
record
and/or
monitor
telephone
conversations so as to maintain service
quality and security, for staff training and
fraud monitoring and to deal with complaints,
disputes and potential and/or actual criminal
activity. To the extent permitted by law, these
recordings are our sole property.

datelor Dvs. cu caracter personal pentru
următoarele scopuri:
 Pentru a coopera, a răspunde solicitărilor și a
raporta tranzacțiile și/sau alte activități către
autorități guvernamentale, fiscale sau de
reglementare, piețe financiare, brokeri sau alți
intermediari sau contrapărți, instanțe sau terțe
părți;
 Pentru a monitoriza și analiza utilizarea
produselor și serviciilor noastre în scopul
evaluării riscurilor și a controloalelor (inclusiv
identificarea, prevenirea și investigarea
fraudelor);
 Pentru a îndeplini activități de asigurare a
conformității, evaluarea și administrarea
riscurilor, menținerea evidențelor contabile și
fiscale, prevenirea fraudelor și a spălării
banilor (AML) și luarea măsurilor privind
sancțiunile și implementarea legilor și
reglementărilor
privind
combaterea
terorismului si a infracțiunilor. Aceste activități
includ verificări privind cunoașterea clientelei
(KYC) – (care implică verificări ale identității,
adresei și datelor de contact), verificări ale
persoanelor expuse politic (care includ
verificări ale evidențelor clienților față de baze
de date interne și externe pentru a stabili
conexiunile cu ”persoane expuse politic”
(PEP) ca parte din evaluarea și înrolarea
clientului) și verificări față de listele de
sancțiuni (care includ verificarea clienților și a
reprezentanților acestora față de listele
publice de sancțiuni); și
 Pentru a înregistra și/sau monitoriza
conversațiile telefonice în vederea menținerii
calității serviciilor și a securității, pentru
pregătirea personalului și monitorizarea
fraudelor și pentru a gestiona plângerile,
disputele și activitatea infracțională potențială
și/sau actuală. În măsura permisă de lege,
aceste înregistrări sunt proprietatea noastră
exclusivă.
În cele mai multe cazuri nu ne bazăm pe
consimțământ ca temei legal pentru prelucrarea
datelor Dvs. cu caracter personal în baza
legislației UE referitoare la protecția datelor cu
caracter personal sau în baza unor legislații
echivalente legislației UE referitoare la protecția
datelor cu caracter personal. Nu ne bazăm pe
orice acorduri sau consimțăminte obținute în
orice contract încheiat cu Dvs. ca temei legal
pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter
personal în baza legislației UE referitoare la
protecția datelor cu caracter personal sau în
baza unor legislații echivalente legislației UE
referitoare la protecția datelor cu caracter
personal. În cazul în care nu furnizați informațiile
pe care le solicităm, s-ar putea să nu fim în
măsură să furnizăm (sau să continuăm
furnizarea) produselor și serviciilor relevante sau

In most cases we do not rely on consent as the
legal basis for processing your personal data
under EU data protection laws or under laws
which are equivalent to EU data protection laws.
We do not rely on any agreements or consents
obtained in any contract with you for processing
personal data under EU data protection laws or
under laws which are equivalent to EU data
protection laws..
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să menținem relațiile de afaceri cu Dvs. sau
Organizația
Dvs.
Nu
procesam
datele
dumneavoastra in scopuri de marketing direct.

If you do not provide information that we request,
we may not be able to provide (or continue
providing) relevant products or services to, or
otherwise do business with, you or Your
Organization. We do not process your personal
data for direct marketing purposes.

3. Where does Citi obtain personal data 3. Din ce surse obține Citi date cu
about you?
caracter personal despre Dvs.?
Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni
le furnizați în mod direct sau pe care le obținem
ca urmare a utilizării de către Dvs. a sistemelor
noastre, a comunicărilor trimise de noi sau a altor
interacțiuni ale noastre cu Dvs. și/sau
Organizația Dvs. Organizația Dvs. ne va furniza
de asemenea unele date cu caracter personal
despre Dvs. Acestea pot include numele,
compania la care lucrați, denumirea funcției Dvs.,
data Dvs. de naștere, descrierea postului, date
de contact precum adresa de e-mail din cadrul
companiei, adresa și numărul de telefon și orice
alte informații solicitate pentru KYC, AML și/sau
scopuri de verificare pentru sasncțiuni (e.g. copii
ale pașsaportului Dvs. sau un specimen de
semnătură al Dvs.). De asemenea obținem date
cu caracter personal ale Dvs. din listele
internaționale de sancțiuni, site-urile web
disponibile public, infrastructuri ale piețelor
financiare (inclusiv furnizori de servicii de
decontare, depozitari centrali de valori mobiliare,
case de schimb valutar, contrapărți centrale și
alte entități similare), bazele de date și alte surse
publice.

We process personal data that you provide to us
directly or that we learn about you from your use
of our systems and our communications and
other dealings with you and/or Your Organization.
Your Organization will also give us some
personal data about you. This may include your
name, company, title, date of birth and job
description, contact details such as your business
email address, physical address and telephone
number and other information required for KYC,
AML and/or sanctions checking purposes (e.g.,
copies of your passport or a specimen of your
signature). We also obtain some personal data
about you from international sanctions lists,
publically available websites, financial market
infrastructures (including settlement service
providers,
central
securities
depositories,
exchanges, central clearing counterparties and
other similar entities), databases and other public
data sources.

4. To whom do we disclose your personal 4. Cui dezvăluim datele Dvs. cu caracter
data?
personal?
Dezvăluim datele Dvs. cu caracter pesonal
pentru motivele expuse în Secțiunea 2, după
cum urmează:
 Către Organizația Dvs., în legătură cu
produsele și serviciile pe care le furnizăm
Organizației Dvs., dacă aceasta este clientul
nostru sau în legătură cu interacțiunile
noastre cu Organizația Dvs.;
 Către alte entități Citi (aceasta include entități
menționate
la
http://www.citigroup.com/citi/about/countrypre
sence/) pentru scopul administrării relațiilor
Citi cu clienții, furnizorii sau ale contrapărți de
afaceri;
 Către băncile partenere, bănci centrale,
furnizorii de infrastructuri de plăți și alte
persoane de la care noi primim sau către care
noi transmitem plăți în numele clienților noștri;
 Către brokeri, agenți custode, sub-custode,
administratori de fonduri, case de fonduri,
depozitari, fiduciari, furnizori de servicii de
infrastructură pentru piețele financiare
(inclusiv furnizori de servicii de decontare,

We disclose your personal data, for the reasons
set out in Section 2, as follows:








to Your Organization in connection with the
products and services that we provide to it if
Your Organization is our client, or otherwise
in connection with our dealings with Your
Organization;
to other Citi entities (this includes the entities
referenced
at
http://www.citigroup.com/citi/about/countrypre
sence/) ) for the purpose of managing Citi's
client, service provider and other business
counterparty relationships;
to counterparty banks, central banks,
payment infrastructure providers and other
persons from whom we receive, or to whom
we make, payments on our clients' behalf;
to brokers, custodians, sub-custodians, fund
administrators, fund houses, depositaries,
trustees, financial market infrastructure
service providers (including settlement
4

service
providers,
central
securities
depositories, exchanges, central clearing
counterparties and other similar entities) and
other persons from whom we receive, or to
whom we make, payments on our clients'
behalf, in each case to service your or Your
Organization’s account and investment;




to service providers that provide application
processing, fraud monitoring, call center
and/or other customer services, hosting
services and other technology and business
process outsourcing services;



to our professional service providers (e.g.,
legal advisors, accountants, auditors, insurers
and tax advisors);
to legal advisors, government and law
enforcement authorities and other persons
involved
in,
or
contemplating,
legal
proceedings;
to competent regulatory, prosecuting, tax or
governmental authorities, courts or other
tribunals in any jurisdiction or market,
domestic or foreign;
to other persons where disclosure is required
by law or to enable products and services to
be provided to you or our clients; and


















to prospective buyers as part of a sale,
merger or other disposal of any of our
business or assets.

depozitari centrali de valori mobiliare, case de
schimb valutar, contrapărți centrale de
compensare și alte entități similare) și altor
persoane de la care primim sau către care
facem plăți în numele clienților noștrii, în
fiecare caz în scopul oferirii de servicii pentru
conturile și investițiile Dvs. sau ale
Organizației Dvs.;
Către furnizori care pun la dispoziție servicii
de procesare aplicații, monitorizare a
fraudelor, servicii tip call center și/sau alte
servicii pentru clienți, găzduire de servicii sau
alte servicii de tehnologie și afaceri
externalizate;
Către furnizorii noștri profesionali (e.g.
consultanți
legali,
contabili,
auditori,
asigurători și consultanți fiscali);
Către
consultanții
legali,
autorități
guvernamentale și judecătorești și alte
persoane implicate sau care pot fi implicate în
proceduri legale;
Către autorități de reglementare, parchete,
autorități
fiscale
sau
guvernamentale,
tribunale sau alte instanțe din orice jurisdicție
sau piață, locale sau din străinătate;
Către alte persoane față de care dezvăluirea
este cerută prin lege sau pentru a cauza ca
produsele și serviciile noastre să fie furnizare
către Dvs. sau clienții noștri; și
Către potențialii cumpărători în cadrul
proceselor de vânzare, fuziune sau altă
modalitate de transfer a oricărui segment de
afaceri sau active.

5. Where do we transfer your personal 5. Unde transferăm
data?
caracter personal?
We may transfer your personal data to Citi
entities, regulatory, prosecuting, tax and
governmental authorities, courts and other
tribunals, service providers and other business
counterparties located in countries outside the
European Economic Area (EEA), including
countries which have different data protection
standards to those which apply in the EEA. This
includes transfers of personal data to India, the
United States of America and Malaysia. When we
transfer your personal data to Citi entities, service
providers or other business counterparties in
these countries, we will ensure that they protect
your personal data in accordance with EEAapproved standard data transfer agreements or
other appropriate safeguards.

datele

Dvs.

cu

Putem transfera datele Dvs. cu caracter personal
către entități Citi, autorități de reglementare,
parchete, autorități fiscale și guvernamentale,
tribunale și alte instanțe, furnizori și alte
contrapărți de afaceri situate în țări din afara
Spațiului Economic European (SEE), inclusiv țări
care au standarde diferite de protecție a datelor
față de cele aplicabile în SEE. Aceasta include
transferul datelor cu caracter personal în India,
Statele Unite ale Americii și Malaezia. Atunci
când transferăm datele cu caracter personal ale
Dvs. către entități Citi, furnizori sau alte
contrapărți de afaceri situate în aceste țări, ne
vom asigura ca acestea protejează datele Dvs.
cu caracter personal în conformitate cu
acordurile aprobate pentru transferul datelor în
SEE sau cu respectarea măsurilor de protecție
corespunzătoare.

6. How long do we keep your personal 6. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu
data?
caracter personal?
Păstrăm datele Dvs. cu caracter personal atât
timp cât este necesar pentru îndeplinirea
scopurilor relației pe care o avem cu Dvs. sau cu

We keep your personal data for as long as is
necessary for the purposes of our relationship
with you or Your Organization or in connection
5

Organizația Dvs. sau în legătură cu îndeplinirea
unui contract cu un client sau cu Organizația
Dvs. sau pentru a asigura conformitatea cu
obligațiile legale sau de reglementare.

with performing an agreement with a client or
Your Organization or complying with a legal or
regulatory obligation.

7. What are your rights in relation to 8. Care sunt drepturile Dvs. în legătură cu
personal data?
datele cu caracter personal?
Ne puteți solicita: (i) să vă furnizăm o copie a
datelor Dvs. cu caracter personal; (ii) să
corectăm datele Dvs. cu caracter personal; (iii)
să ștergem datele Dvs. cu caracter personal; sau
(iv) să restricționăm prelucrarea datelor Dvs. cu
caracter personal. Puteți de asemenea să
obiectați la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter
personal. Aceste drepturi pot fi limitate în
anumite situații; de exemplu, atunci când suntem
obligați să prelucrărm datele Dvs. cu caracter
personal în virtutea legislație UE sau a unui stat
membru UE.
Pentru exercitarea acestor drepturi sau dacă
aveți întrebări despre modul în care prelucrăm
datele Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne
contactați utilizând datele de contact menționate
în Secțiunea 1. În mod special, vă putem furniza
copii ale acordurilor de protecție pentru transferul
datelor menționate în Secțiunea 5. De
asemenea, puteți înainta solicitări către
autoritățile relevante privind protecția datelor din
statul membru SEE unde domiciliați sau lucrați
sau unde presupusa încălcare a legislației privind
protecția datelor cu caracter personal a avut loc.
Puteti afla datele de contact ale autoritatilor EU in
materia pretectiei datelor personale aici:
http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm.

You can ask us to: (i) provide you with a copy of
your personal data; (ii) correct your personal
data; (iii) erase your personal data; or (iv) restrict
our processing of your personal data. You can
also object to our processing of your personal
data. These rights will be limited in some
situations; for example, where we are required to
process your personal data by EU or EU member
state law.

To exercise these rights or if you have questions
about how we process your personal data, please
contact us using the contact details in Section 1.
We can in particular, provide copies of the data
transfer safeguards referred to in Section 5. You
can also complain to the relevant data protection
authorities in the EEA member state where you
live or work or where the alleged infringement of
data protection law occurred. You can find
contact information for EU data protection
authorities here:
http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm.

8. Modificări ale acestei Declarații privind
Protecția Datelor

8. Changes to this Privacy Statement
This Privacy Statement takes effect on 25 May
2018; it was last updated on 3 September 2018. If
we change it, to keep you fully aware of our
processing of your personal data and related
matters, we will post the new version to this
website.

Această Declarație privind Protecția Datelor intră
în vigoare la data de 25 mai 2018; ultima
modificare a fost realizată în data de 3
septembrie 2018. Dacă vor fi aduse modificări,
pentru a vă menține informați cu privire la modul
în care prelucrăm datele Dvs. cu caracter
personal și alte teme similare, vom publica noua
versiune a acestui document pe acest website.

9. Data controllers

9. Operatori de date cu caracter personal

The relevant data controllers of your personal
data in relation to Citi's Markets business and
various Citi Securities Services businesses are as
follows:

Operatorii relevanți care prelucrează datele Dvs.
cu caracter personal în legătură cu diviziile Citi
privind Piețele de Capital și diversele divizii ale
Citi privind Serviciile de Valori Mobiliare sunt
următoarele:

Markets business: One or more of the following
entities, depending on the nature of the relevant
services provided under our Terms of Business
with our clients:

Divizia piețe de capital: Una sau mai multe
dintre următoarele entiăți, în funcție de natura
serviciilor relevante furnizate în baza Condițiilor
de Afaceri încheiate cu clienții noștrii:





Citigroup Global Markets Limited (its
registered office is at Citigroup Centre,
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Citigroup Global Markets Limited (cu
sediul social în Citigroup Centre, Canada












Canada Square, London E14 5LB),
Citibank,
N.A.,
London
Branch
(registered as a branch of Citibank, N.A.
in England and its establishment office
address is Citigroup Centre, Canada
Square, London E14 5LB), and/or
Citibank Europe plc, UK Branch
(registered as a branch of Citibank
Europe plc in England and its registered
office is at 1 North Wall Quay, Dublin 1,
Ireland, DO1T871),
Citibank Europe plc, Romania Branch
145 Calea Victoriei, 1st District, 010072,
Bucharest
Citibank Europe plc Hungarian Branch
Office Magyarországi Fióktelepe, 1051
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center
Citibank Europe plc organizacni slozka
Bucharova 2641/14, 158 02, Praha 5
Citibank Europe plc Hungarian Branch
Office 1051 Budapest, Szabadság tér 7
Citigroup Global Markets Deutschland
AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt,
Germany, and/or
Citibank Europe plc, Germany Branch,
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt,
Germany.








Square, Londra E14 5LB),
Citibank,
N.A.,
Sucursala
Londra
(înregistrată ca o sucursală a Citibank,
N.A. în Anglia și cu adresa biroului în
Citigroup Centre, Canada Square,
Londra E14 5LB),
Citibank Europe plc, Sucursala UK
(înregistrată ca o sucursală a Citibank
Europe plc în Anglia și cu sediul în North
Wall Quay, nr. 1, Dublin 1, Irlanda,
DO1T871),
Citibank Europe plc, Romania Branch
145 Calea Victoriei, 1st District, 010072,
Bucharest
Citibank Europe plc Hungarian Branch
Office Magyarországi Fióktelepe, 1051
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center



Citibank Europe plc organizacni slozka
Bucharova 2641/14, 158 02, Praha 5
 Citibank Europe plc Hungarian Branch
Office 1051 Budapest, Szabadság tér 7
 Citigroup Global Markets Deutschland
AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt,
Germany, și/sau
 Citibank Europe plc, Germany Branch,
Reuterweg
16,
60323
Frankfurt,
Germany.
cu excepția cazului în care se precizează altfel în
Condițiiile de Afaceri încheiate cu clienții noștrii,
caz în care, va trebui să vă referiți la respectivele
Condiții de Afaceri pentru identitatea noastră și
detaliile de contact.
Divizia custodie și compensare directă:
 Citibank Europe plc, nr. 1 North Wall
Quay, Dublin, 1, Irlanda

unless otherwise specified in the Terms of
Business with our clients, in which case, you
should refer to those Terms of Business for our
identity and contact details.
Direct custody and clearing business:
 Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay,
Dublin, 1, Ireland


Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB



Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



Citibank Europe plc, Bulgaria Branch,
Serdika Offices, 10th floor, 48 Sitnyakovo
Blvd., Sofia 1505, Bulgaria



Citibank Europe plc, Sucursala Bulgaria,
Serdika Offices, 10th floor, 48 Sitnyakovo
Blvd., Sofia 1505, Bulgaria



Citibank Europe plc, organizacni slozka,
Bucharova 2641/14, 158 02 Prague 5,
Stodůlky, Czech Republic acting on
behalf of Citibank Europe plc, 1 North
Wall Quay, Dublin 1, Ireland



Citibank Europe plc, organizacni slozka,
Bucharova 2641/14, 158 02 Praga 5,
Stodůlky, Republica Cehia, acționând în
numele Citibank Europe plc, North Wall
Quay, nr. 1, Dublin 1, Irlanda



Citibank Europe plc, Greece Branch,
Othonos 8, Athens, 10557, Greece



Citibank Europe plc, Sucursala Grecia,
Othonos, nr. 8, Atena, 10557, Grecia



Citibank Europe plc, Hungarian Branch
Office, Bank Center, Citibank Tower,
Szabadság tér 7, H-1052, Budapest,
Hungary on behalf of Citibank Europe
plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland



Citibank Europe plc, Sucursala Ungaria,
Bank Center, Citibank Tower, Szabadság
tér 7, H-1052, Budapesta, Ungaria în
numele Citibank Europe plc, North Wall
Quay, nr. 1, Dublin 1, Irlanda
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Citibank, N.A., London Branch, Citigroup
Centre, Canary Wharf, London E14 5LB,
United Kingdom



Citibank, N.A., Sucursala Londra,
Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra
E14 5LB, Regatul Unit



Citibank, N.A., Milan Branch,
Via
Mercanti, 12, 20121 Milan, Italy

dei



Citibank, N.A., Sucursala Milano,Via dei
Mercanti, nr. 12, 20121 Milano, Italia



Citibank Europe plc, Dublin – Romania
Branch, Calea Victoriei 145 Sector 1,
Bucharest, Romania



Citibank Europe plc, Dublin – Sucursala
România, Calea Victoriei, nr. 145, Sector
1, București, România



Citibank Europe plc, pobocka zahranicnej
banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, Slovak Republic acting on
behalf of Citibank Europe plc, 1 North
Wall Quay, Dublin 1, Ireland



Citibank
Europe
plc,
pobocka
zahranicnej banky, Dvořákovo nábrežie
8, 811 02 Bratislava, Republica Slovacia
acționând în numele Citibank Europe plc,
North Wall Quay, nr. 1, Dublin 1, Irlanda



Citibank Europe plc, Sucursal en Espana,
José Ortega Y Gasset, 29, 28006 Madrid,
Spain



Citibank Europe plc, Sucursal en
Espana, José Ortega Y Gasset, nr. 29,
28006 Madrid, Spainia



Citibank Europe plc, Sweden Branch,
Box 1422, SE 111 84 Stockholm,
Sweden



Citibank Europe plc, Sucursala Suedia,
Box 1422, SE 111 84 Stockholm, Suedia




National
City
Nominees
Limited,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB

National
City
Nominees
Limited,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB




N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London,
E14 5LB

N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, Londra,
E14 5LB




Vidacos Nominees, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London,
E14 5LB

Vidacos Nominees, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London,
E14 5LB



Citibank London Nominees Limited,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



Citibank London Nominees Limited,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB
Global custody business: The relevant data
controllers of your personal data are:

Divizia custodie globală: Operatorii relevanți
pentru datele Dvs. cu caracter personal sunt:



Citibank, N.A., London Branch, Citigroup
Centre, Canary Wharf, London E14 5LB,
United Kingdom



Citibank, N.A., Sucursala Londra Branch,
Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra
E14 5LB, Regatul Unit



Citibank Europe plc, Luxembourg Branch,
31, Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg



Citibank
Europe
plc,
Sucursala
Luxemburg, Bourmicht, nr. 31, 8070
Bertrange,
Marele
Ducat
al
Luxemburgului



Citifriends Nominee Limited, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB



Citifriends Nominee Limited, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
Londra E14 5LB



Citibank Nominees (Ireland) Designated
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Citibank Nominees (Ireland) Designated
Activity Company, North Wall Quay, nr. 1,
Dublin 1

CUIM Nominee Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London
E14 5LB



CUIM Nominee Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, Londra
E14 5LB

Citiclient Nominees No 8 Limited,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London, E14 5LB



Citiclient Nominees No 8 Limited,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra, E14 5LB

N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London,
E14 5LB



N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, Londra,
E14 5LB

Vidacos Nominees, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London,
E14 5LB



Activity Company, 1 North Wall Quay,
Dublin 1








Vidacos Nominees, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, Londra,
E14 5LB
Divizia servicii globale legate de fonduri de
investiții (inclusiv administrarea fondurilor
(contabilitatea fondurilor), servicii de middle
office, servicii fiduciare/de depozitare și servicii
de administrare pasivă a riscului valutar); servicii
legate de taxe, raportări și servicii auxiliare
(inclusiv servicii legate de TVA:

Global
fund
services
(including
fund
administration (fund accounting), middle office,
fiduciary/depositary
services
and
passive
currency overlay services); tax-related, reporting
and ancillary services (including VAT-related
services) business:













Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay,
Dublin, 1, Ireland



Citibank Europe plc, North Wall Quay, nr.
1, Dublin, 1, Irlanda

Citi
Depositary
Services
Ireland
Designated Activity Company, 1 North
Wall Quay, Dublin, 1, Ireland



Citi
Depositary
Services
Ireland
Designated Activity Company, North
Wall, nr. 1, Quay, Dublin, 1, Irlanda



Capital Residential Fund Nominee No.1
Limited, Citibank Europe plc, Sucursala
UK, Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



Capital Residential Fund Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, Sucursala
UK, Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CIP Property (AIPIF) Nominee No. 1
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB



CIP Property (AIPIF) Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5LB



CIP Property (AIPT) Limited, Citibank
Europe plc, Sucursala UK, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
Londra E14 5LB

Capital Residential Fund Nominee No.1
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
Capital Residential Fund Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
CIP Property (AIPIF) Nominee No. 1
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
CIP Property (AIPIF) Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
CIP Property (AIPT) Limited, Citibank
Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, London
E14 5LB
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CIP SLI GREF Nominee 1 Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB



CIP SLI GREF Nominee 1 Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CIP SLI GREF Nominee 2 Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CIP SLI UKPF Nominee No. 1 Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CIP SLI UKPF Nominee No. 2 Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CIP Threadneedle UK Property Nominee
No. 1 Limited, Citibank Europe plc,
Sucursala UK, Citigroup Centre, Canada
Square, Canary Wharf, London E14 5LB



CIP Threadneedle UK Property Nominee
No. 2 Limited, Citibank Europe plc,
Sucursala UK, Citigroup Centre, Canada
Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB



CitiClient (CPF) Nominees Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CitiClient (CPF) Nominees No. 2 Limited,
Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CTCL (BUKP) Fund Nominee No.1
Limited, Citibank Europe plc, Sucursala
UK, Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB



CTCL (BUKP) Fund Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, Sucursala
UK, Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB

Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB



Citibank Europe plc, Sucursala UK,
Citigroup Centre, Canada Square,
Canary Wharf, Londra E14 5LB

Citibank Europe plc, Greece Branch,
Othonos 8, Athens, 10557, Greece



Citibank Europe plc, Sucursala Grecia,
Othonos, nr. 8, Atena, 10557, Grecia

Citibank Europe plc, Hungarian Branch
Office, Bank Center, Citibank Tower,



Citibank Europe plc, Sucursala Ungaria,

CIP SLI GREF Nominee 2 Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
CIP SLI UKPF Nominee No. 1 Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
CIP SLI UKPF Nominee No. 2 Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
CIP Threadneedle UK Property Nominee
No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK
Branch, Citigroup Centre, Canada
Square, Canary Wharf, London E14 5LB
CIP Threadneedle UK Property Nominee
No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK
Branch, Citigroup Centre, Canada
Square, Canary Wharf, London E14 5LB
CitiClient (CPF) Nominees Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
CitiClient (CPF) Nominees No. 2 Limited,
Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup
Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
CTCL (BUKP) Fund Nominee No.1
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
CTCL (BUKP) Fund Nominee No. 2
Limited, Citibank Europe plc, UK Branch,
Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB
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Szabadság tér 7, H-1052, Budapest,
Hungary

Bank Center, Citibank Tower, Szabadság
tér 7, H-1052, Budapesta, Ungaria



Citibank Europe plc, Netherlands Branch,
Schiphol Boulevard 257, WTC D Tower,
PO Box 75567, 1118 Schiphol, The
Netherlands



Citibank Europe plc, Sucursala Olanda,
Schiphol Boulevard, nr. 257, WTC D
Tower, PO Box 75567, 1118 Schiphol,
Olanda



Citibank Europe plc, Luxembourg Branch,
31, Z.A.BOURMICHT, Bertrange LU L8070



Citibank
Europe
plc,
Sucursala
Luxemburg, nr. 31, Z.A.BOURMICHT,
Bertrange LU L-8070



Citibank, N.A., London Branch, Citigroup
Centre, Canary Wharf, London E14 5LB,
United Kingdom



Citibank,
N.A.,
Sucursala
Londra,
Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra
E14 5LB, Regatul Unit

Citibank Europe plc, Sweden Branch,
Box 1422, Sergelgatan 1, SE-111 84
Stockholm, Sweden
Agency securities lending and directed agent
investment services business:
 Citibank, N.A., London Branch, Citigroup
Centre, Canary Wharf, London E14 5LB,
United Kingdom





Citibank Europe plc, Sucursala Suedia,
Box 1422, Sergelgatan 1, SE-111 84
Stockholm, Suedia
Divizia de împrumuturi de valori mobiliare
prin agent și investiții în valori mobiliare
asistate de un agent:
 Citibank,
N.A.,
Sucursala
Londra,
Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra
E14 5LB, Regatul Unit

Collateral management services business:
Divizia servicii de administrare a garanțiilor:


Citibank, N.A., London Branch, Citigroup
Centre, Canary Wharf, London E14 5LB,
United Kingdom
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Citibank,
N.A.,
Sucursala
Londra,
Citigroup Centre, Canary Wharf, Londra
E14 5LB, Regatul Unit

