
 

 

NOTĂ DE INFORMARE   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ANGAJAȚILOR S CEH SA  

DE CĂTRE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/ADMINISTRATORUL SPECIAL 

 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. (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 dumneavoastră personale de către Administratorul judiciar stabilit de 

instanță/Administratorul special desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor S CEH SA și despre 

drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și 

securitatea datelor personale, în vigoare.  

Scopul și baza legală  a prelucrărilor 

În conformitate cu legislația în vigoare, atunci când îi sunt solicitate, S CEH SA are obligația de a pune la 

dispoziția Administratorului judiciar/Administratorului special, în condiții de siguranță și numai pentru 

scopurile specificate de procedura de insolvență, datele cu caracter personal ale angajaților și dacă este 

cazul ale rudelor/afini ai acestora (inclusiv copii).  

Datele cu caracter personal  vor fi prelucrate pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor administrative, 

organizaționale și fiscale de către Administratorul judiciar/Administratorul special, cum ar fi: 

– respectarea obligaţiilor legale privind societățile comerciale; 

– respectarea obligațiilor legale privind Codul muncii; 

– respectarea obligaţiilor legale financiar-contabile; 

– prestarea serviciilor de închiriere bunuri mobile/imobile; 

– prestarea serviciilor de vânzare bunuri mobile/imobile;  

– prestarea serviciilor de lichidări judiciare; 

– încheierea de procese verbale de licitație publică, de adunări ale creditorilor ai A.G.A., la sediul 

Administratorului judiciar și/sau la sediul debitorului aflat în portofoliul lichidatorului judiciar; 

– respectarea obligaţiilor legale privind arhivarea documentelor societăţilor comerciale; 

– în alte scopuri stabilite imperativ de legislația în vigoare cu privire la societăţile comerciale. 

În cazul în care S CEH SA nu furnizează informațiile/datele necesare sau se opune prelucrării ulterioare a 

acestora, Administratorul judiciar/Administratorul special va fi în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile 

legale. 

Temeiul legal al prelucrării datelor 

– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență – cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – republicată – cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 82/1991 a contabilității – republicată – cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale – republicată – cu modificările și completările ulterioare; 
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Conform GDPR, legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal o reprezintă art. 6 alin.(1) lit. (c) din 

GDPR - îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului (S CEH SA, Administratorului judiciar/ 

Administratorului special), coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. (e) din GDPR - prelucrarea este necesară pentru 

îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice 

cu care este învestit operatorul (Administratorului judiciar/ Administratorului special).  

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate (în format letric sau electronic) 

– nume, prenume;  

– CNP; 

– seria și nr. de la C.I./ Pașaport; 

– sexul; 

– data și locul nașterii;  

– cetățenia; 

– semnătura; 

– datele din actele de stare civilă (ex. certificat căsătorie);   

– date despre membrii de familie (ex. copie certificat naștere copil; copie certificat deces părinte, 

copil, socru, frate, bunic); 

– situația familială (ex. acte divorț); 

– asigurări de sănătate și sociale;  

– profesie; 

– loc de muncă;  

– date din CV (Curriculum Vitae); 

– formare profesională – acte studii, calificări; 

– situația militară; 

– cazier judiciar; 

– detalii de contact; 

– număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;  

– permisul de conducere (în cazul șoferilor); 

– date financiare/bancare; 

– referințe/recomandări;   

– fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă; 

– fișa de instruire individuală pentru situații de urgență; 

– fișa medicală; 

– accidente de muncă; 

– decizie de pensie; 

Administratorul judiciar/Administratorul special își rezervă dreptul de a decide care sunt datele cu caracter 

personal de care va/vor avea nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor legale. 

Sursa datelor cu caracter personal 

S CEH SA va pune la dispoziția Administratorului judiciar/Administratorului special datele cu caracter 

personal solicitate.   

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale angajaților S CEH SA și dacă este cazul, ale rudelor/afini ai acestora 

(inclusiv copii), sunt utilizate de Administratorul judiciar/ Administratorul special și sunt comunicate 

următorilor destinatari:  

– autorități judecătoreşti, autorități fiscale, autorități de verificare şi control, în condițiile stabilite de lege; 

– alte autorități şi instituții ale statului, în condițiile stabilite de lege; 
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Păstrarea datelor personale 

Administratorul judiciar/Administratorul special păstrează datele cu caracter personal atât timp cât este 

necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația 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. 

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 într-un 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.  

Informații suplimentare 

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  – secțiunea Despre noi - GDPR. 

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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