
 

 

NOTA DE INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor si persoanelor 
de contact ale persoanelor juridice partenere 

 

CEZ Vanzare S.A. (denumita in continuare “CEZ”) este o societate pe actiuni administrata in sistem dualist cu sediul 
in Craiova, Calea Severinului, nr. 97, etaj 1, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Dolj cu nr. J16/517/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 21349608.  

In activitatea sa, CEZ incheie diverse contracte cu persoane juridice (ex: de achizitii, de colaborare, etc.). Pentru si 
in legatura cu incheierea si executarea respectivelor contracte este necesara prelucrarea datelor dvs. personale in 
calitate de reprezentant si/sau persoana de contact a partenerilor nostri (cu care incheiem sau dorim sa incheiem 
contracte). Aceasta Nota de informare descrie politicile si practicile CEZ referitoare la prelucrarea datelor dvs. 
personale si descrie drepturile pe care le aveti conform Regulamentului general privind protectia datelor personale 
nr. 679/2016 („GDPR”). 

 
Tipurile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile in care sunt prelucrate, precum si 
temeiul juridic al prelucrarii 

In cadrul CEZ colectam si utilizam oricare dintre datele personale mai jos mentionate, pe care le obtinem fie direct 
de la dvs., fie de la entitatea pe care o reprezentati, atunci cand (a) semnati un contract sau alte documente in 
calitate de reprezentant legal sau conventional al partenerului nostru, persoana juridica sau cand (b) sunteti 
desemnat/a ca persoana de contact pentru un cocontractant persoana juridica. Astfel, urmatoarele date personale 
vor fi prelucrate: 

o In cazul reprezentantilor persoanelor juridice: nume si prenume, cetatenie, functie / calitate in cadrul 
persoanei juridice, numar national de identificare (serie si nr. CI, CNP, numar pasaport sau alt act de 
identificare) – in functie de modul de redactare al contractului, este posibil ca aceasta ultima categorie de 
date sa nu fie prelucrata. 

o In cazul persoanelor de contact (daca difera): nume si prenume, numar de telefon de business, adresa 
e-mail de business, functie/calitate in cadrul persoanei juridice. 

o De asemenea, in masura in care intocmiti facturi pentru serviciile persoanei juridice pe care o reprezentati 
in acest scop, CEZ va prelucra datele dvs. personale pe care dvs. le introduceti in respectivele facturi. 

Aceasta prelucrare este intemeiata pe interesul legitim al CEZ de a asigura buna desfasurare a relatiilor 
contractuale si de a derula procesele de achizitie.  

Datele personale sunt pastrate atat timp cat sunt necesare pentru scopurile indicate sau pentru indeplinirea unor 
cerinte legale sau apararea unor drepturi. 

 

 
Cine are acces la datele dumneavoastra 

Distribuirea datelor catre entitati afiliate CEZ. Datele dvs. personale pot fi distribuite catre orice alta societate 
care este membra a grupului nostru, in cazul in care consideram ca acest lucru este in interesul nostru legitim, 
pentru scopuri administrative interne (ex. gestionarea datelor in sisteme informatice interne, arhivarea 
contractelor, gestionarea facturilor, etc.) sau pentru auditarea si monitorizarea proceselor noastre interne. 

Accesul furnizorilor de servicii. Pentru a putea gestiona in mod optim activitatea noastra, folosim furnizori care 
au acces la datele personale pentru a ne putea presta servicii precum: gestionarea bazelor de date, gazduire si 
dezvoltare website si aplicatii, gestionare sisteme IT, audit si consultanta juridica si de business. 

Alte entitati. Vom mai putea dezvalui datele dvs. personale unor terti in urmatoarele situatii: 
o in cazul in care ne solicitati sau ne dati acordul in acest sens; 
o persoanelor care demonstreaza ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dvs.; 
o in cazul in care avem o obligatie legala de a dezvalui datele dvs. personale, sau o solicitare din partea 

autoritatilor. 

 



 

 

 
Drepturile dumneavoastra 

In calitate de persoana vizata, beneficiati de drepturile de mai jos, cu privire la prelucrarea datelor dvs. Va puteti 
exercita aceste drepturi trimitand un email la adresa dpo@cez.ro.  

 
Aveti dreptul de a accesa informatiile pe care le detinem despre dvs. Puteti solicita informatii legate 
de datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii legate de categoriile de date, 
pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrarii si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. 

 
Ne puteti solicita sa corectam informatiile eronate sau incomplete pe care le prelucram referitoare 
la dvs.  

 
Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale 

Acest drept este aplicabil daca: 
o contestati corectitudinea datelor dvs. personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a 

verifica corectitudinea, 
o prelucrarea este ilegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dvs. 

personale, 
o nu mai avem nevoie de datele dvs. personale dar dvs. le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau 

apararea pretentiilor legale sau  
o aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate 

prevaleaza. 

 
Aveti dreptul de a ne solicita sa stergem datele prelucrate despre dvs. 

Acest drept este aplicabil daca: 
o datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
o persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara; 
o datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
o datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine operatorului. 

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare: 
o pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; 
o pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 
o in scopuri de arhivare in interes public, stiintific, pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau 
o pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 Puteti obiecta la prelucrarea datelor  dvs. din motive legate de situatia dvs. particulara, cu conditia ca 
prelucrarea sa se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui tert. In acest caz nu vom 
mai prelucra datele  dvs. personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si 
imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. 
sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 
Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele  dvs. personale 
sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. 

 Aveti dreptul sa depuneti o plangere cu privire la modul cum va prelucram datele. 

In cazul in care aveti o nemultumire, va rugam sa ne anuntati mai intai pe noi, pentru a incerca sa 
remediem situatia. Daca nu reusim, va puteti adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisa pe website-ul autoritatii: 
www.dataprotection.ro 

 
Va rugam sa retineti: 

 Perioada de timp: Va vom raspunde la cerere in termen de o luna de zile, perioada care poate fi 
prelungita cu pana la inca 2 luni, din motive specifice legate de drepturile  dvs. sau de complexitatea 
cererii. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom anunta in privinta termenului de 
raspuns si a motivelor care au dus la aceasta prelungire. 

 Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, exista posibilitatea sa nu va putem identifica datele 
personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, 
daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii  dvs. in conformitate cu 
aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa 
va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

Modificari privitoare la nota de informare: Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de cate ori 
consideram necesar, urmand sa fie adusa la cunostinta prin orice mijloc de comunicare fezabil, incluzand 
postarea pe website-ul nostru. 

Va multumim pentru parcurgerea acestui document! 

mailto:dpo@cez.ro

