
 
 

 

 
NOTĂ DE INFORMARE  

a angajaților Societății Complexul Energetic Hunedoara SA 
în contextul prelucrării datelor prin intermediul Platformei naționale 

de programare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 
 

• Identitatea și datele de contact ale operatorului: Societatea Complexul Energetic Hunedoara 
SA – 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 544312, fax 0254 544313, 
website: www.cenhd.ro, email: office@cenhd.ro. 

• Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:  ___________________________ 
telefon 0254 544 312 - int. 764, email: dpo@cenhd.ro, sediul S CEH SA, Petroșani, str. Timișoara, 
nr. 2, jud. Hunedoara. 

• Datele de contact ale responsabilului cu introducerea datelor în platforma  
www.vaccinare-covid.gov.ro  _________________________________________________ 

• Tipul de date cu caracter personal prelucrate: numele și prenumele, CNP, seria și numărul 
actului de identitate, telefon mobil, adresa de email, județul și localitatea de rezidență, detaliile 
programării la vaccin (dată, oră, centru de vaccinare, status programare - programat, finalizat, 
ratat, anulat).  

• Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: obținerea unei programări pentru 
angajat în vederea vaccinării împotriva COVID-19. Nu există alte scopuri privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal.  

• Temeiul juridic al prelucrări: art. 9, alin. 2, lit. i) din Regulamentul (UE) 2016/679 - prelucrarea 
este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția 
împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde 
ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor 
medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și 
specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului 
profesional. De asemenea este obligație contractuală conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul 
679/2016 având în vedere faptul că prelucrarea datelor se face în baza solicitării angajatului și 
este necesară pentru îndeplinirea de către angajator a obligațiilor trasate de autoritățile statului 
privind obținerea în numele angajatului a unei programări pentru vaccinarea împotriva COVID-19 
– a se vedea Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în Romania, publicată pe platforma de 
vaccinare administrată de Ministerul Sănătății și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Simpla 
solicitare din partea angajatului pentru programarea la vaccinare este asimilabilă acordului 
acestuia, oferit prealabil, așa cum se solicită pe platforma de programări. Responsabilul 
desemnat de angajator obține dreptul de a prelucra datele personale în baza acordului prealabil, 
oferit explicit și informat de către angajat, în momentul primirii acestei solicitări și a informațiilor 
necesare obținerii programării. Datele personale nu se prelucrează în baza Art. 6 Alin. 1 lit. a) din 
Regulamentul 679/2016 și toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal 
desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ului www.vaccinare-covid.gov.ro sunt în acord cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.  

• Destinatarii datelor cu caracter personal: Platforma www.vaccinare-covid.gov.ro este 
administrată de către Ministerul Sănătății și dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale. S CEH SA nu are intenția de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau 
o organizație internațională  
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• Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: La nivelul S CEH SA nu se 
ține o evidență privind angajații care au solicitat programarea pentru vaccinarea împotriva COVID-
19 sau a celor cărora li s-a administrat acest vaccin. Datele programărilor sunt stocate exclusiv 
în platforma www.vaccinare-covid.gov.ro care prevede în politica de confidențialitate că “Datele 
cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.” 

• Angajatul are dreptul de a solicita angajatorului S CEH SA, în ceea ce privește datele cu 
caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 
prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. 
Chiar dacă datele personale nu se prelucrează în baza consimțământului angajatului, având în 
vedere că vaccinarea este gratuită, voluntară/neobligatorie, acesta are dreptul de a se răzgândi 
și să solicite ștergerea programărilor și a datelor din lista de beneficiari înainte de a i se 
administra vaccinul și nu există repercusiuni de ordin administrativ din partea angajatorului. După 
marcarea statusului programării ca “finalizat”, angajatorul nu mai poate anula programarea sau 
șterge persoana din baza de date.  

• Nu există la nivelul angajatorului un proces decizional automatizat pe baza acestor date 
personale, incluzând crearea de profiluri. 

• 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. 
 
Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a S CEH SA dedicată protecției datelor 
personale: http://www.cenhd.ro - secțiunea Despre noi – GDPR – Informări privind GDPR. 
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