NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților S CEH SA
în contextul aplicării Legii nr. 221/26.07.2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020,
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19

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 Legii nr. 221/26.07.2021 pentru completarea Legii nr.
55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.
Scopul și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. b din Regulamentul (UE) 679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR), datele cu caracter special privind starea
de sănătate pot fi prelucrate de S CEH SA în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate mai jos:
• prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi
specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al
securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul
Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului
intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei
vizate;
Alte date cu caracter personal decât cele cu caracter special, referitoare la starea de sănătate, se vor
prelucra cu respectarea art. 6 din GDPR.
Tipuri de date cu caracter personal prelucrate
Conform Legii 221/2021, S CEH SA va avea nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor legale de datele cu
caracter personal trecute în adeverința de vaccinare (ex. nume, prenume, CNP, data vaccinării).
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Având în vedere situația epidemiologică generată de coronavirus (Covid-19), datele cu caracter
personal ale angajaților S CEH SA prelucrate în acest context, pot fi comunicate către autorități,
instituții medicale şi alte instituții ale statului calificate să ia măsurile adecvate în contextul eforturilor
de limitare a efectelor Covid-19.
În ceea ce privește dezvăluirea în spațiul public (ex. în presă) a numelui și stării de sănătate a unui
angajat al S CEH SA, vă informăm că prelucrarea (dezvăluirea) acestor date se va realiza cu
consimțământul persoanei în cauză.
Păstrarea datelor personale
Conform art.5, alin.1, lit.e din GDPR, păstrarea datelor de către S CEH SA într-o formă care permite
identificarea persoanelor vizate se va face pe o perioadă necesară realizării scopului/scopurilor
pentru care au fost colectate. Păstrarea acestor date se va face în condiții de securitate și
confidențialitate.

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.
Drepturile angajaților S CEH SA și modul de exercitare al acestora
Angajații S CEH SA au posibilitatea, în condițiile prevăzute de GDPR, să-și exercite următoarele
drepturi:
Dreptul de a fi informat - prezenta Notă de Informare furnizează informațiile pe care aveți dreptul să
le primiți.
Dreptul de acces la date - vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele
dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nici o taxă în
acest sens, iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în
care cererea este nefondată sau excesivă).
Dreptul de rectificare - vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o
rectificăm și vom răspunde în termenul legal de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror
terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.
Dreptul de ștergere - puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr
de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat
sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, deși
unele date fac parte din dosarele permanente ale S CEH SA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate,
conform legii.
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți să restricționați prelucrarea datelor dvs., dar trebuie să
oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau
scopul procesării acestora.
Dreptul la portabilitatea datelor - datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic,
în baze de date prelucrate manual/automat. Vom face tot ce se poate pentru a furniza informații întrun format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest
lucru.
Dreptul de opoziție - dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării
bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă
determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv
crearea de profiluri - nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv
crearea de profiluri.
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.

Informarea angajaților se face prin următoarele modalități: prin publicare pe pagina web a societății
www.cenhd.ro, afișare la sediul S CEH SA și la sucursale, prin email sau la cerere.
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