
 

 

NOTA DE INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicarea Newsletterului 

 

CEZ Vanzare S.A. (denumita in continuare “CEZ”), societate pe actiuni administrata in sistem dualist, cu sediul in Craiova,  str.  
Calea Severinului, nr. 97, etaj 1, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. 
J16/517/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 21349608, website: www.cezinfo.ro, va informeaza prin prezenta despre 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul general privind 
protectia datelor nr. 679/2016 (denumit in continuare „GDPR”) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor cu 
caracter personal, in vigoare. 

CEZ Vanzare S.A., furnizor de energie electrica si gaze naturale, face parte din Grupul CEZ in Romania, un grup de companii 
care activeaza in domeniul productiei, distributiei, furnizarii si comercializarii de energie electrica si gaze naturale. 

Prin abonarea la Newsletter pe website-ul www.cezinfo.ro, CEZ, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza 
datele dvs. cu caracter personal in calitate de utilizator al acestui serviciu oferit de CEZ. 

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul si temeiul juridic al prelucrarii, perioada de stocare 

Pentru a putea primi comunicari comerciale legate de produsele si serviciile CEZ, prin intermediul Newsletterului CEZ, este 
necesar sa ne transmiteti urmatoarele date cu caracter personal solicitate prin intermediul formularului de abonare: numele, 
prenumele, adresa de email, localitatea si judetul de resedinta. Aceste date sunt colectate direct de la dvs. 

Completarea formularului si apasarea butonului de abonare reprezinta consimtamantul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal care va apartin. 

Datele dvs. cu caracter personal  colectate in scopul abonarii la Newsletter sunt prelucrate de CEZ pana la exprimarea optiunii 
dvs. de dezabonare (retragerea consimtamantului). 

2. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dvs. cu caracter personal sunt destinate utilizarii de catre operator (CEZ) si sunt comunicate urmatoarelor categorii de 
destinatari, daca este cazul: 

• prestatori de servicii (ex: servicii IT, servicii de administrare a bazelor de date); 

• autoritati/institutii publice in cazul in care avem obligatia de a dezvalui datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta 
o obligatie legala sau o solicitare din partea acestora;  

• orice societate care este membra a grupului nostru in cazul in care consideram ca acest lucru este in interesul nostru 
legitim pentru scopuri administrative interne sau pentru auditarea si monitorizarea proceselor noastre interne; 

• persoane care pot demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dvs. 

Ca regula generala, CEZ nu transfera datele cu caracter personal la care se refera aceasta Nota in afara Spatiului Economic 
European. Daca se considera necesar un asemenea transfer, aceasta Nota va fi modificata, iar persoanele vizate vor fi informate 
despre aceste aspecte.  

3. Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare a acestora 

In calitate de persoana vizata, beneficiati de drepturile de mai jos, cu privire la modul in care prelucram datele dvs. cu caracter 
personal: 

• dreptul de acces: puteti solicita informatii legate de datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs., 
inclusiv informatii legate de categoriile de date cu caracter personal pe care le detinem, pentru ce sunt folosite acestea, 
durata prelucrarii si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. 
 

• dreptul la rectificare: daca datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete puteti solicita ca acestea sa 
fie rectificate si/sau completate. 
 

• dreptul la stergerea datelor: puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc daca: 
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate 

sau prelucrate; 
- va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare; 
- va opuneti prelucrarii (in temeiul dreptului la opozitie) si nu exista motive legitime care sa ne dea dreptul sa va 

prelucram datele in continuare; 
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
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- datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine operatorului; 
- colectarea datelor cu caracter personal a avut loc in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale 

unui minor. 
➢ cu exceptia cazurilor in care datele cu caracter personal sunt necesare: 

- pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; 
- pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 
- din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; 
- in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; 
- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 

• dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din 
urmatoarele cazuri: 

- contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica 
exactitatea datelor; 

- prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea 
utilizarii lor; 

- nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, 
exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

- va opuneti prelucrarii (in temeiul dreptului la opozitie), pentru perioada in care verificam daca drepturile noastre 
legitime prevaleaza. 
 

• dreptul la portabilitatea datelor: puteti solicita sa primiti datele dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, 
utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa fie transmise altui operator, in cazul in care prelucrarea se 
bazeaza pe consimtamantul dvs.si este efectuata prin mijloace automate. 
 

• dreptul de a nu face obiectul undei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, 
care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa. 
 

• dreptul la opozitie: puteti sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din motive 
legate de situatia dvs. particulara, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe interesele noastre legitime sau ale unui 
tert. In acest caz nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal cu exceptia cazului in care: 

- putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, 
drepturilor si libertatilor dvs., sau 

- scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 
 

• dreptul de retragere a consimtamantului: puteti sa va retrageti in orice moment consimtamantul acordat pentru 
comunicarea Newsletterului, prin linkul de dezabonare inclus in fiecare mesaj. 
 

• dreptul de a formula o plangere: in cazul in care aveti o nemultumire, va rugam sa ne anuntati pentru a incerca sa 
remediem situatia. Daca nu reusim, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal, prin procedura descrisa pe website-ul acesteia: www.dataprotection.ro. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contacti direct responsabilul cu protectia datelor al CEZ la adresa de email 
dpo@cez.ro sau prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, etaj 2, sector 1, cod postal 013813 (mentionati 
„In atentia DPO”). 

De remarcat: 

• Perioada de timp: vom incerca sa solutionam cererea dvs. in termen de o luna de zile, termen care poate fi prelungit 
cu doua luni, din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dvs. In toate cazurile, 
daca acest termen este prelungit, va vom informa cu privire la durata prelungirii si motivele care au condus la aceasta. 

• Lipsa identificarii: in unele cazuri, este posibil sa nu va putem gasi datele cu caracter personal din cauza elementelor 
de identificare pe care le-ati indicat in cererea dvs. In asemenea cazuri, in care nu va putem identifica drept persoana 
vizata, nu ne putem conforma solicitarii dvs. de a va exercita drepturile legale descrise in prezenta sectiune, decat daca 
ne furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea dvs. Va vom informa si va vom oferi posibilitatea de a 
furniza asemenea detalii suplimentare. 

 

Va multumim pentru parcurgerea acestui document! 

 

 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:dpo@cez.ro

