PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare “Legea 677/2001”), cele ale Ordinului nr.
52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal (denumit in
continuare “Ordinul 52/2002”), precum si cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (denumita in continuare “Legea 506/2004”), societatile
de distributie a energiei electrice (denumite in cele ce urmeaza “E-DISTRIBUTIE”), sunt inregistrate la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 1 si prelucreaza date cu
caracter personal, dupa cum urmeaza:

Societate
E-Distributie Muntenia S.A.,
persoana juridica romana, cu
sediul social in Bucuresti, Bv. Ion
Mihalache nr. 41 – 43, sector 1,
CUI 14507322, J40/1859/2002
E-Distributie Dobrogea S.A.,
persoana juridica romana, cu
sediul social in Constanta, Str.
Nicolae Iorga nr. 89 A, jud.
Constanta, CUI 14500308,
J13/791/2002
E-Distributie Banat S.A.,
persoana juridica romana, cu
sediul social in Timisoara, Str.
Pestalozzi nr. 3 – 5, jud. Timis,
CUI 14490379, J35/274/2002

Nr. operator de
date cu caracter
personal
28238
28809
37289
28028
28750
37290
28026
28794
37288

Scopul prelucrarii
monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau
bunurilor private si control acces in sediile operatorului
racordare in reateaua electrica
implementarea avertizorilor de integritate (proiectul Stop
Fraud)
monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau
bunurilor private si control acces in sediile operatorului
racordare in reateaua electrica si alte scopuri corelate
pentru realizarea obiectului de activitate principal
implementarea avertizorilor de integritate (proiectul Stop
Fraud)
monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau
bunurilor private si control acces in sediile operatorului
racordare in reateaua electrica si alte scopuri corelate
pentru realizarea obiectului de activitate principal
implementarea avertizorilor de integritate (proiectul Stop
Fraud)

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere,
diseminarea sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea stergerea sau distrugerea.
Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o
persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la
un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
Astfel, mentionam ca E-DISTRIBUTIE prelucreaza datele cu caracter personal (i) existente in contractele in care EDISTRIBUTIE este parte, (ii) existente in documentele/actele transmise de catre client/colaborator (inclusiv, dar fara a
se limita la: copii ale actului de identitate, copie a titlului de proprietate, copia dovezii de plata a unei facturi, etc.)
si/sau (iii) solicitate de catre E-DISTRIBUTIE in cadrul anumitor formulare/cereri tip.
1

Aceste informatii pot suferi modificari. Pentru acuratea informatiilor va rugam sa verificati site-ul ANSPDCP, respectiv: www.dataprotetion.ro – sectiunea
Registrul on-line al notificarilor. In conformitate cu prevederile Deciziei ANSPDCP 200/2015, precizam ca lipsa existentei unei notificari referitoare la prelucrarea
altor categorii de date cu caracter personal si/sau in alte scopuri, inclusive scopuri corelate, decat cele prevazute in prezenta informare nu echivaleaza cu
operatiunea de prelucrare ilegala a datelor cu caracter personal.

Clientul/colaboratorul E-DISTRIBUTIE are obligatia de a-si mentine actualizate toate datele cu caracter personal
furnizare catre E-DISTRIBUTIE. Totodata, E-DISTRIBUTIE, isi rezerva dreptul ca la perioade successive de timp, sa
recomande sau chiar sa solicite in mod expres fie reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizare, fie reinnoirea
consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa caz.
Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal, furnizate de catre clienti si/sau de colaboratorii fie prin intermediul
serviciilor puse la dispozitia acestora de catre E-DISTRIBUTIE, fie prin intermediul contractelor in care EDISTRIBUTIE este parte, sunt prelucrate in temeiul art. 5 din Legea 677/2001 si/sau in baza consimtamantului
personaei vizate.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate (i) atat in scopul indeplinirii de catre E-DISTRIBUTIE a obligatiilor
asumate in contractele semnate si in conformitate cu obligatiile ce ii revin potrivit legislatiei specifice (de exemplu, dar
fara a se limita la: indeplinirea obligatiilor legale prevazute de legislatia fiscala, legislatia muncii, lupta anticoruptie,
efectuarea operatiunilor contabile, derularea de proceduri de achizitii, indeplinirea unor sarcini care serveste unui
interes public etc.), inclusiv pentru colectarea si recuperarea creantelor rezultate din contractele semnate, cat si (ii) in
scopul protejarii intereselor legitime ale E-DISTRIBUTIE (de exemplu, dara fara a se limita la: accesul in cadrul
sediilor apartinand E-DISTRIBUTIE, eliminarea riscurilor cat priveste fraudele informatice/economice, efectuarea
operatiunilor de marketing, etc.).
Durata si incetarea prelucrarii: E-DISTRIBUTIE va prelucra datele cu caracter personal obtinute in baza
contractelor in care este parte, a formularelor/declaratiilor, precum si a tuturor documentelor de orice fel
depuse/transmise in format fizic si/sau electronic, atat pe toata perioada derularii contractelor incheiate, cat si pe durata
impusa de prevederile legale aplicabile, respectiv pe toata durata desfasurarii activitatii E-DISTRIBUTIE. La
incetarea, din orice motiv a contractelor in care E-DISTRIBUTIE este parte, respectiv la incheierea operatiunilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal furnizate de client si/sau de colaboratori vor fi
arhivate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Confidentialitatea: In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, E-DISTRIBUTIE garantează confidențialitatea
datelor cu caracter personal furnizate de clienti si/sau colaboratori in contractele in care E-DISTRIBUTIE este parte.
Obligatia de confidentialitate nu subzistă dacă prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice
în mod expres de către clienti si/sau colaboratori unor terte persoane.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează direct de către E-DISTRIBUTIE, precum și prin împuterniciți,
conform prevederilor Legii nr. 677/2001 si Ordinului 52/2002, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea
cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor
autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității
datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, conform legii.
Totodata, mentionam ca E-DISTRIBUTIE are dreptul legal de a urmari atat incasarea facturilor, cat si recuperarea
debitelor restante ale clientilor/colaboratorilor. Actiunea de incasare a facturilor cat si recuperarea creantelor sunt
actiuni conexe si intriseci contractelor in care E-DISTRIBUTIE este parte. Asadar, in situatia incasarii facturilor si
recuperarii debitelor restante de la clienti/colaboratori, confidentialitatea datelor se va asigura in conformitate cu
prevederile punctului de mai jos, intitulat “Transferul datelor cu caracter personal”.
Transferul datelor cu caracter personal: Avand in vedere evolutia naturala a domeniului IT, destinata furnizarii de
aplicatii informatice in scopul digitalizarii serviciilor prestate de catre furnizorii de servicii IT, mentionam ca, urmare a
derularii contractelor in care E-DISTRIBUTIE este parte, datele cu caracter personal pot fi atat prelucrate prin
intemediul unor noi tehnologii (de exemplu, dar fara a se limita la: infrstructura cloud), cat si transferate in alte state
care sa asigure un nivel adecvat de protectie a acestora (de exemplu, dar fara a se limita la: Italia, Germania, Regatul
Unit al Marii Britanii si/sau alte state memebre UE). Asadar, datele cu caracter personal furnizate de clienti si/sau
colaboratori pot fi prelucrate de catre E-DISTRIBUTIE (i) direct, (ii) prin intermediul

imputernicitilor/tertilor/colaboratorilor/partenerilor contractuali/altor companii din acelasi grup sau (iii) la cererea
autoritatilor competente.
Drepturile persoanei vizate: In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, va informam ca beneficiati de
urmatoarele drepturi aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:
Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la E-DISTRIBUTIE, in calitatea sa de Operator de date cu caracter
personal, la cerere şi in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătura cu
dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către aceasta. Acest drept poate fi exercitat in următoarele condiţii: se
adresează o cerere către E-DISTRIBUTIE întocmită in formă scrisă, datată şi semnată. In cerere trebuie sa mentionati
si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica la care doriti sa primiti aceste informatii.
In vederea exercitarii acestui drept, orice persoana interesata poate utiliza Formularul pentru exercitarea dreptului de
acces la date. Acest model are caracter orientativ, utilizarea acestuia ramanand la latitudinea fiecarei persoane
interesate.
Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea,
blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a
datelor incomplete şi inexacte. Acest drept poate fi exercitat in următoarele condiţii: se adresează o cerere către EDISTRIBUTIE întocmită in forma scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită
intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. In cerere trebuie sa mentionati si adresa de corespondenta si/sau
adresa de posta electronica la care doriti sa primiti aceste informatii.
In vederea exercitarii acestui drept, orice persoana interesata poate utiliza Formularul pentru exercitarea dreptului de
interventie asupra datelor. Acest model are caracter orientativ, utilizarea acestuia ramanand la latitudinea fiecarei
persoane interesate.
Dreptul de opoziţie:
(i) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară
adumneavoastra, ca datele, cu excepţia cazului în care exista prevederi legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în
următoarele condiţii: se adresează o cerere către E-DISTRIBUTIE întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care
se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a
persoanei interesate. In cerere trebuie sa mentionati si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica la
care doriti sa primiti aceste informatii.
(ii) dreptul de a va opune prelucrarii de date cu caracter personal, în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o
justificare, ca datele cu carcater personal furnizate de dumneavoastra sa fie prelucrate în scop de marketing (astfel cum
acest scop este detaliat in cele ce urmeaza), prin transmiterea unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
In vederea exercitarii acestui drept, orice persoana interesata poate utiliza Formularul pentru exercitarea dreptului de
opozitie. Acest model are caracter orientativ, utilizarea acestuia ramanand la latitudinea fiecarei persoane interesate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a solicita (i) retragerea sau anularea oricarei decizii care
produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra,
precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte, sau (ii) reevaluarea
oricarei alte decizii luate in privinta dumneavoastra, care va afecteaza in mod semnificativ atunci cand decizia a fost
adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile amintite la punctul (i).
Dreptul de a va adresa justitiei: dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea
677/2001, care v-au fost incalcate.
Dreptul de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastra personale.
In vederea exercitarii altor drepturi prevazute Legea 677/2001, orice persoana interesata poate utiliza Formularul
pentru exercitarea altor drepturi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest model are caracter
orientativ, utilizarea acestuia ramanand la latitudinea fiecarei persoane interesate.

In cazul in care doriti sa va exercitati aceste aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie
asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, puteti inainta o cerere scrisa,
datata si semnata catre dataprotection.ro@enel.com sau la urmatoarele adrese de corespondenta:
- E-Distributie Muntenia S.A. (inclusiv pentru activitatea desfasurata in judetele: Bucuresti, Ilfov, Giurgiu) Bucuresti, Bv. Ion Mihalache nr. 41 – 43, sector 1;
- E-Distributie Dobrogea S.A. (inclusiv pentru activitatea desfasurata in judetele: Constanta, Calarasi, Tulcea,
Ialomita) - Constanta, Str. Nicolae Iorga nr. 89 A, jud. Constanta;
- E-Distributie Banat S.A. (inclusiv pentru activitatea desfasurata in judetele: Timis, Arad, Hunedoara, CarasSeverin) - Timisoara, Str. Pestalozzi nr. 3 – 5, jud.Timis.

