ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru E.ON România S.R.L.,
cu sediul Târgu Mureș, bd. Pandurilor nr. 42, etaj. 6, 540554, jud. Mureș. Prin urmare, în permanență se va
asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile
privind protecția datelor.
Ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul și scopurile prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare.
1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de către E.ON România S.R.L în scopuri bine determinate,
explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt
colectate și ulterior prelucrate.
1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru
realizarea scopurilor în care au fost colectate. Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate
în scopurile menționate anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea
concursului, notificarea premiului și, după caz, publicarea câștigătorilor. Ulterior, datele personale ale
câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare.
1.5. E.ON România S.R.L a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului
neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea
datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor
fi ulterior prelucrate.
2. Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate de către E.ON România S.R.L includ elemente de identificare de
tipul:
-

nume și prenume;
date de contact: telefon, adresa de e-mail;
date cuprinse în documentele depuse de candidat pentru participarea la concursul Energy
Challenge;
date biometrie : imagine si video.

E.ON România S.R.L nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră,
fără acceptul dumneavoastră exprimat in mod explicit și neechivoc.

E.ON România S.R.L va putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru scopurile
definite în mod individual mai jos, pe parcursul derulării evenimentului sau ulterior încetării acestuia, în
baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod liber, după cum urmează

☒

în scopul organizării, promovării și premierii în cadrul evenimentului Energy Challenge

☒

în legătură cu activități de marketing, reclamă și publicitate, precum și concursurile sau campaniile

organizate de societățile din grupul E.ON, în măsura în care legea impune consimțământul dumneavoastră
3. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/ sau prelucrate
Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor beneficiați de următoarele drepturi cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:
-

dreptul de acces;
dreptul la rectificare;
dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″);
dreptul la restricționarea prelucrării;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul la opoziție;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin
utilizarea datelor de contact protectiadatelor@eon-romania.ro
Totodată, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau instanțelor de judecată în cazul în care considerați că E.ON România S.R.L v-a
încălcat vreun drept.
Pentru orice alte informații cu privire la modul in care E.ON România S.R.L prelucrează Datelor
dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă puteți adresa
la protectiadatelor@eon-romania.ro sau a O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 366
și/sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro.
Prin semnarea prezentului acord confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință
și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez precum si faptul că sunt de acord ca datele mele cu caracter
personal furnizate să fie prelucrate de către E.ON România S.R.L

NUME

_______

PRENUME

_________

SEMNĂTURA

___________________

DATA

_______

