
 

NOTĂ DE INFORMARE  
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 a elevilor/studenților/colaboratorilor 

 ce participă la stagii de practică/programe/activități 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. (“S CEH SA”), CIF RO 30855230, cu sediul în 

loc. Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod 332015, jud. Hunedoara, telefon 0254544312, fax 0254544313, website: 

www.cenhd.ro, email: office@cenhd.ro, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 (“GDPR”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: 

➢ numele, prenumele, grupa sanguină, domiciliul, data și locul nașterii, rezultatul testării - pentru 

fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, conform Anexei 11 din H.G. Nr. 

1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 319/2006 – actualizate; 

➢ numele, prenumele, grupa sanguină, act identitate, semnătura - pentru fișa de instruire colectivă 

privind securitatea și sănătatea în muncă, conform Anexei 12 din H.G. Nr. 1425/2006 - Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 319/2006 – actualizate; 

➢ numele, prenumele, unitatea de învățământ, filiera, profil, specializare sau calificare, anul de 

studii, CNP, semnătura, numele și prenumele părintelui/tutorelui, semnătura părintelui/tutorelui 

– pentru învățământul preuniversitar, conform Ordinului Nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului 

de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, în baza Legii Nr. 258/2007 privind 

practica elevilor si studenților; 

➢ numele, prenumele, instituția de învățământ, facultatea, specializarea, anul de studiu universitar, 

CNP, ziua nașterii, locul nașterii, cetățenia, act identitate, domiciliul, email, telefon, semnătura – 

pentru învățământul superior, conform Ordinului Nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general 

de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență şi de masterat 

şi a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare 

de licență sau masterat, în baza Legii Nr. 258/2007 privind practica elevilor si studenților. 

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea obligațiilor legale pe baza unei/unui 

convenții/contract/contract cadru de practică, a solicitării pentru efectuarea unei vizite la una dintre sucursale. S 

CEH SA păstrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atât timp cât este necesar scopului pentru 

care au fost colectate, în concordanță cu legislația în vigoare. Dacă va fi cazul, dezvăluirea datelor către terți 

(ex. autorități publice centrale/locale, servicii sociale și de sănătate, etc.) se va face doar în baza prevederilor 

legale. 

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 opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, 

aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.  

Pentru exercitarea drepturilor, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția 

datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la adresa de mai sus sau poate fi transmisă la adresa 

de e-mail dpo@cenhd.ro. Unde este posibil se vor respecta aceste drepturi/cereri, dar unele date fac parte din 

dosarele S CEH SA și conform legii nu pot fi eliminate. 

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. 
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