
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților S CEH SA  
în contextul aplicării Ordonanței de Guvern 16/2022 din 15 iulie 2022  

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 

 
 
 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – societate în insolvență (numită în 
continuare   S CEH SA), CIF RO 30855230, cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod 
332015, jud. Hunedoara, tel. 0254 544 312, fax 0254 544 313, website: www.cenhd.ro, email: 
office@cenhd.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind starea de sănătate (date cu caracter special), în contextul aplicării Ordonanței de Guvern 
16/2022 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. 

Scopul și baza legală  a prelucrărilor 

Datele cu caracter vor fi prelucrate de către S CEH SA în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. c din 
Regulamentul (UE) 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în 
continuare GDPR), „c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care 
îi revine operatorului”. 

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate  

Conform Ordonanței de Guvern 16/2022 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-
fiscale, S CEH SA va avea nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor legale de următoarele datele cu 
caracter personal:  

- datele din CI (nume, prenume, CNP, serie și nr. CI, adresa de domiciliu), semnătura; 

- datele din certificatul de naștere/CI copil (nume, prenume, CNP, data naștere); 

- date din adeverința unității de învățământ unde este înscris copilul.  

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Dacă va fi cazul, dezvăluirea datelor către terți (ex. autorități publice centrale/locale, alte instituții 
ale statului, etc.) se va face doar în baza prevederilor legale. 

Păstrarea datelor personale 

S CEH SA păstrează datele cu caracter personal atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului 
pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația sau reglementările în vigoare. 

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene 

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către alte organizații profesionale sau autorități 
aflate în afara Zonei Economice Europene. 
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Drepturile angajaților S CEH SA și modul de exercitare al acestora  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare, 
beneficiați de dreptul de a fi informat, de a avea acces la date, de dreptul de intervenție asupra 
datelor (rectificare, restricționare, portabilitate), de dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și 
să solicitați ștergerea datelor.  

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din         
S CEH SA la adresa de email: dpo@cenhd.ro sau la sediul S CEH SA, din Petroșani, str. 
Timișoara, nr. 2, jud. Hunedoara. Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a S CEH 
SA dedicată protecției datelor personale www.cenhd.ro – Despre noi – GDPR – Informări.  

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod 
poștal 010336 București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au 
fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 
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