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DATE CU CARACTER PERSONAL GENERALE PRELUCRATE IN CAZUL UNUI CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

DATE CU CARACTER PERSONAL

Prenume si nume Adresa
Numar/numere de telefon Semnatura
Adresa de email
Serviciile contractate, sumele datorate conform Contractului/
Contractelor
Datele de identificare a contorului electric
Adresa/adresele de facturare (inclusiv daca este/sunt
diferite) de adresa/adresele locurilor de consum
Informatii (ex.: cod IBAN partial sau integral, cod tranzactie,
banca platitorului etc.) derivate din documentele ce atesta
plati in executarea Contractului sau Contractelor devenite
disponibile Operatorului
Datele de identificare (nume, prenume, adresa) si de
contact (email, numar telefon) ale imputernicitului Clientului
Identificatorul intern atribuit de Operator (precum ID client,
numarul de inregistrare a unei sesizari)
Codul unic de idenitificare a punctului/
punctelor de masurare(POD/NLC)
Consumul de energie electrica aferent unui loc de consum

SCOPURILE PRELUCRARII

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A
STABILI PERIOADA DE STOCARE

TEMEIUL JURIDIC A PRELUCRARII

DESTINATARII SAU CATEGORIILE
DE DESTINATARI AI DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

TRANSFERURI DE DATE
CU CARACTER
PERSONAL IN FARA
UNIUNII EUROPENE SI A
SPATIULUI ECONOMIC
EUROPEAN SAU
CATRE O ORGANIZATIE
INTERNATIONALA

Executarea Contractului sau
Contractelor

Executarea unui contract la care persoana vizata este parte (art. 6, Nu este cazul
alin.1, lit.b din Regulament)

Nu este cazul

Furnizarea de informatii catre diverse
institutii, autoritati publice, arhivare

Obligatie legala (art. 6, alin.1, lit.c din Regulament)

Institutii si/sau autoritati publice

Nu este cazul

Recuperarea creante , solutionarea
altor aspecte judiciare derivate din
Contract sau Contracte

Interesul legitim al Operatorului de a exercita si apara diferite
cereri/actiuni la instantele de judecata, autoritati, institutii publice si
alte entitati, conform legii (art. 6, alin.1, lit. f din Regulament)

Instante de judecata, organe de arbitraj,
profesionisti in aria insolventei si falimentului,
executori judecatoresti, societati de recuperare Nu este cazul
creante/debite, avocati, traducatori, experti,
mediatori, institutii de credit, institutii publice,
institutii de presa, auditori

Realizarea de statistici, analize interne,
dezvoltare produse si servicii

Interesul legitim al Operatorului de evaluare a activitatii curente
in vederea imbunatatirii si dezvoltarii acesteia, inclusiv pentru
furnizarea de oferte personalizate (art. 6, alin.1, lit. f din
Regulament)

Nu este cazul

Revizia, asigurarea mentenantei
echipamentelor, retelelor etc. si alte
operatiuni similare

5 ani calculati (i) de la data de 1 iulie a anului
urmator celui in care inceteaza efectele
Contractului si Clientul nu are obligatii
neindeplinite fata de Operator; (ii) de la data la
care Operatorul obtine un titlu executoriu (fara
posibilitatea contestarii ulterioare a acestuia,
sub orice forma), referitor la indeplinirea de
catre Client a obligatiilor ramase neexecutate
fata de Operator (ipoteza in care Clientul are
obligatii neexecutate fata de Operator).

Nu este cazul

Executarea unui contract la care persoana vizata este parte (art. 6, Tertii care furnizeaza servicii de revizie,
alin.1, lit.b din Regulament)
mentenanta si alte operatiuni similare

Nu este cazul

Executarea unui contract la care persoana vizata este parte (art. 6, Tertii care asigura tiparirea si transmiterea
alin.1, lit.b din Regulament)
corespondentei

Nu este cazul

Realizarea formalitatilor necesare
pentru schimbarea furnizorului de
energie electrica

Interesul legitim justificat de Operator respectiv furnizarea de
Operatorii de distributie (ne)concesionari
energie electrica si asistenta acordata clientilor sai in finalizarea
de energie electrica, alti furnizori de energie
procedurilor de prelurare de la furnizorul anterior de energie (art. 6, electrica
alin. 1, lit.f din Regulament)

Nu este cazul

Toate datele care apar in actul de identitate al Clientului
(inclusiv CNP, serie si nr. act identitate), a carui copie este
retinuta de Operator

Semnarea si executarea Contractului
sau Contractelor

Executarea unui contract la care persoana vizata este parte (art. 6, Nu este cazul
alin.1, lit.b din Regulament si art. 23 din Ordinul ANRE nr. 64/2014)

Nu este cazul

Adresa locului de consum, valoarea facturilor scadente
si neachitate aferente energiei electrice si toate datele cu
caracter personal care apar in facturile aferente remise
Operatorului

Semnarea si executarea Contractului
sau Contractelor

Executarea unui contract la care persoana vizata este parte
(art. 6, alin.1, lit. b din Regulament si art. 7 din Ordinul ANRE nr.
105/2014)

Nu este cazul

Nu este cazul

Indeplinirea unei obligatii legale si interesul legitim al Operatorului
de a exercita si para diferite cereri/actiuni la instante de
judecata, autoritati/institutii publice, alte entitati (art. 6 lit. c si f din
Regulament).

Instante de judecata, autoritati/institutii publice, Nu este cazul
alte entitati, conform legii

Registrele de contabilitate obligatorii si documentele
justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea
financiara

Tiparirea si transmiterea
corespondentei derivate din Contract/
Contracte

Pastrarea documentelor financiarcontabile si apararea drepturilor
Operatorului

10 ani calculati (i) de la data de 1 ianuarie
a anului urmator celui in care inceteaza
efectele Contractului si Clientul nu are obligatii
neindeplinite fata de Operator; (ii) de la data la
care Operatorul obtine un titlu executoriu (fara
posibilitatea contestarii ulterioare a acestuia,
indiferent de forma) referitor la indeplinirea de
Client a obligatiilor ramase neexecutate fata de
Operator (ipotexa in care Clientul are obligatii
neexecutate fata de Operator)
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