
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Societatea comercială ENERGO SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul în loc. Floreşti, Str. 
Uruşagului nr.3, ap.11, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2421/1991, cod unic de 
înregistrare RO7055399, denumită în continuare „Societatea”, în calitate de operator, doreşte să vă 
informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării contului de 
client al firmei pe care o reprezentaţi, cont disponibil pe site-ul oficial al societăţii noastre care este accesibil 
la adresa web: http://www.energo-service.ro. 
 

1. Scopul şi temeiurile prelucrării 
 
Această informare se referă la calitatea dvs. de utilizator al contului de client de care beneficiază firma 
dvs. odată ce accesează serviciile de scanare termografică oferite de Societatea noastră. În măsura în care 
ne-aţi comunicat adresa dumneavoastră de email cu ocazia achiziţionării unui produs sau serviciu de la 
societatea noastră, putem folosi adresa de email, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne 
permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare aflate în portofliul 
nostru, pe baza interesului nostru legitim. 

 
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate şi prelucrarea acestora 

 
Datele cu caracter personal prelucrate de Societatea noastră în scopul mai sus menţionat sunt 
reprezentate de nume, prenume, funcţia şi adresa de email, date pe care le colectăm de la 
dumneavoastră cu ocazia achiziţionării unor produse sau servicii şi pe care le asociem contului de client 
al firmei dumneavoastră. 
 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt utilizate exclusiv în cadrul Societăţii 
noastre pentru gestionarea contului dvs. de client şi pentru corespondenţa electronică pe care o avem pe 
parcursul colaborării cu dumneavoastră. 
Datele cu caracter personal menţionate anterior pot fi puse la dispoziţie sau transmise unor părţi terţe în 
următoarele situaţii:  
 autorităţilor publice, auditorilor sau instituţiilor competente în activităţi de control cu privire la 

activităţile sau activele Societăţii noastre, care solicită furnizarea de informaţii în baza obligaţiilor 
legale care incumbă societatea; 

 instanţelor de judecată, pentru îndeplinirea unor cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi 
activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane; 

 părţilor terţe achizitoare, în măsura în care activitatea societăţii noastre ar fi (total sau parţial) 
transferată, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele 
reprezentând obiectul tranzacţiei. 
 
4. Transferul datelor cu caracter personal în afara ţării 

 
În contextul situaţiilor descrise la capitolul precedent, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi 
transferate în afara ţării către state din  Uniunea Europeană (UE) sau din Spaţiul Economic European 
(SEE).  
În acest sens vă informăm că orice transfer efectuat de către Societatea noastră  către un stat membru UE 
sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecţia datelor nr.2016/679 
adoptat de Parlamentul European. 
  



 
 
5. Durata prelucrării 

 
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii 
scopurilor prelucrării, aşa cum sunt ele menţionate mai sus şi cu respectarea reglementărilor legale în 
vigoare, atâta timp cât consimţământul dumneavoastră este valabil exprimat, până când alegeţi să renunţaţi 
la serviciile oferite de Societatea noastră sau ne solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră. 
De asemenea, menţionăm faptul că în cazul în care Societatea noastră are un interes legitim sau o 
obligaţie legală pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri 
decât cele sus menţionate, veţi fi informaţi în mod corespunzător. 
 

6. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după ce prelucrarea lor 
încetează 
 

După momentul în care durata prelucrării menţionată mai sus expiră şi Societatea nu mai are motive legale 
sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi 
şterse în conformitate cu procedurile Societăţii noastre, care pot implica arhivarea, anonimizare sau 
distrugerea. 
 

7. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri 
 
Datele cu caracter personal menţionate mai sus nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate şi 
nici creării de profiluri. 
 

8. Securizarea prelucrării datelor cu caracter personal 
 
Societatea noastră evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în 
vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate. 
 

9. Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi: 
 
 Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate - aveţi dreptul de a obţine confirmarea 

faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi în caz afirmativ, de 
a avea acces la tipul de date cu caracter personal şi condiţiile în care sunt prelucrate, prin 
adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; 

 Dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal  - aveţi 
posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, 
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ştergerea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care: 
 datele nu mai sunt necesare în scopul iniţial (şi nu există un nou scop legal); 
 temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi 

retrage consimţământul şi nu există un alt temei legal; 
 persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care 

să prevaleze pentru a continua prelucrarea; 
 datele au fost prelucrate ilegal; 
 ştergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română 
 datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societăţii informaţionale oferite copiilor 

(dacă este cazul), când se aplică cerinţe specificecu privire la consimţământ. 
 
 



 Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a obţine restricţionarea 
prelucrării în cazurile în care: 
 consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care 

să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; 
 prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriţi ca să vă ştergem datele cu caracter 

personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; 
 în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter 

personal în scopurile menţionate mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a 
constata, exercita sau apăra un drept în instanţă; 

 v-aţi opus prelucrării, pentru un interval de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime 
ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate. 

 Dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor, atunci când 
prelucrarea are la bază consimţământul, fără însă a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare 
realizate până la momentul respectiv; 

 Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de  situaţia particulară 
în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, 
în orice moment, prelucrării datelor în alte scopuri de marketing direct, inclusiv creare de profiluri; 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv 
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe 
aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; 

 Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând faptul că aveţi dreptul de a vă primi datele cu caracter 
personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent 
şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt 
operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră sau executarea 
unui contract şi se realizează prin mijloace automate; 

 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată 
competente. 

 
Exercitarea drepturilor menţionate mai sus poate fi făcută în orice moment. În vederea exercitării acestor 
drepturi, vă recomandăm să folosiţi: 

 formularele care pot fi găsite pe website-ul  ANSPDCP: 
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 

 transmiterea de notificări scrise, datate şi semnate pe adresa Societăţii noastre 
 transmiterea de notificări prin email la adresa privacy@energo-service.ro 
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