Nota de informare
privind protecţia datelor cu caracter personal
a persoanelor care solicită acces la vizitare/documentare şi/sau
filmare/fotografiere la sucursalele din cadrul
Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – societate în insolvență
(denumită 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 prelucrează următoarele date cu caracter
personal nume, prenume, funcție, document de identitate CI/BI/pașaport, legitimație
de serviciu, număr de telefon, adresă e-mail, în vederea acreditării.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către S CEH SA, în scopul
precizat.
Refuzul de a furniza datele de identificare menționate mai sus va pune S CEH SA în
imposibilitatea acreditării solicitantului.
S CEH SA va păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar îndeplinirii
scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația în vigoare (nu vor fi
păstrate mai mult decât este necesar și se vor șterge definitiv după ce scopurile prelucrării
au fost atinse).
Păstrarea acestor date se va face în condiții de securitate și confidențialitate, angajații care
au acces la ele fiind obligați să respecte confidențialitatea datelor.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către alte organizații profesionale sau
autorități aflate în afara Zonei Economice Europene.
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 acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de ștergere,
dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu
prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul societății sau
poate fi transmisă la adresa de e-mail dpo@cenhd.ro.
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.

