
TERMENI ȘI CONDIȚII 
Declarație cu privire la prezența pe Internet a proprietarului acestui website 

 

Acest site este deținut și operat de Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (“S CEH SA”) și vă este pus la 
dispoziție în scopuri informative. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții 
precum și cu Politica de confidențialitate. Totodată sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile 
și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legislației locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu vreunul 

dintre acești termeni, nu utilizați sau nu accesați acest site. 

 Protecția datelor personale 

Utilizarea site-ului nostru este posibilă fără indicarea datelor personale. 

Protecția datelor cu caracter personal este tratată cu seriozitate de noi. S CEH SA se obligă să ia toate măsurile tehnice 
și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecție al datelor personale adecvat, complet și actualizat, 

în cadrul operațiunilor efectuate ce necesită utilizarea unor date cu caracter personal.  

  Politica de confidențialitate 

Pentru S CEH SA este importantă confidențialitatea datelor cu caracter personal precum și informarea corectă și 
completă a utilizatorilor site-ului www.cenhd.ro. Societatea respectă Regulamentul General de Protecție a Datelor (EU) 
2016/679 (”GDPR”) și Legea nr. 190/2018 și  prelucrează datele dumneavoastră în condiții de siguranță doar pentru 
scopurile specificate. 

  Colectarea de date și informații generale  

Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat 
solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Pot fi colectate: 

• tipurile de browser și versiunile utilizate; 

• sistemul de operare folosit de sistemul de acces; 

• site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre); 

• data și ora accesului la site-ul Internet; 

• adresa de protocol Internet (adresa IP); 

• furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces; 

• orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie 
a informației. 

Când folosim aceste date, ce reprezintă informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. 
Aceste informații sunt necesare pentru a: 

• furniza corect conținutul site-ului nostru; 

• optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; 

• asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației; 

• să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac 
cibernetic. 

Prin urmare, analizăm statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor companiei 
noastre. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un 

subiect de date. 

 Cookies 

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin 
intermediul unui browser de Internet. Aceasta permite site-urilor Internet și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul 
individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Pe baza cookie-urilor, nu putem să 
facem nicio conexiune cu identitatea dumneavoastră. Se generează numai informații anonime. 

În toate cazurile, vă asigurăm că nu dezvăluim datele pe care le-am colectat în aceste circumstanțe unor terțe părți. 

 Alți termeni și condiții pentru accesarea acestui website 

Revizii și erate - materialele care apar pe site-ul www.cenhd.ro ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. 
S CEH SA poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său în orice moment, fără notificare.  
Legături - S CEH SA nu a revizuit site-urile asociate site-ului său de Internet și nu este responsabilă pentru conținutul 
unor astfel de site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către S CEH SA a site-ului. Utilizarea oricărui 
astfel de site asociat este pe riscul utilizatorului. 
Modificarea termenilor de utilizare a site-ului - S CEH SA poate revizui acești termeni de utilizare ai site-ului său în 
orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați versiunea actuală la momentul 
respectiv a Termenilor și condițiilor de utilizare. 

Orice pretenții legate de site-ul www.cenhd.ro vor fi guvernate de legislația statului român, indiferent de prevederile sale 
privind conflictul de legi. 
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