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ANEXA 9 

 

CONSIMȚĂMÂNT  

(declarație - acord) 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

     Astăzi ………-………-20…… 

 
Subsemnatul/a ……………………………………………………… identificat/ă  cu CI/BI, seria ………,         

nr ………………,  CNP …………………………………, denumită in continuare “Persoană vizată” (conform RGPD), 

declar că am luat la cunoștință de următoarele:  

 

1. Definiții:  

a. Operator: SC CORDUN GAZ SA, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 104, localitatea CORDUN, comuna 

CORDUN, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J27/275/2002, CUI RO14674746; 

b. Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date 

de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 

fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Pot intra in aceasta categorie: numele, 

prenumele, domiciliul/reședința, cetățenia, codul numeric personal, toate celelalte date menționate în actul cu 

care se legitimează Persoana vizată/împuternicitul, adresa de email, numerele de telefon, toate informațiile din 

orice document semnat cu Operatorul, inclusiv din contractele privind furnizarea de produse și servicii, 

semnătura, imaginea, vocea, convorbirile telefonice cu Operatorul, orice alte documente și informații, inclusiv 

cele financiare, bancare, fără limitare, și cele care trebuie/ va fi  necesar să fie prelucrate de Operator conform 

legii, unui act de autoritate, fără limitare, care îi devin disponibile Operatorului, pe durata relației contractuale 

dintre Operator și Persoană Vizată. 

c. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra 

datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice 

alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

2. Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi: evidența și executarea oricăror 

contracte/documente semnate între operator și persoana vizată, reclamă, marketing (direct), publicitate, 

loterii publicitar, statistică, colectare debite/recuperare creanțe, raportări către societățile din grup și/sau 

către autoritățile de supraveghere din România și/sau străinătate, managementul portofoliului și al riscului, 

supraveghere video, prevenirea fraudelor și a spălării banilor, combaterea finanțării terorismului, furnizarea 

de servicii și produse.  

3. Persoanele vizate sunt: Persoana vizată, împuternicitul acestuia și orice alte persoane fizice ale căror date cu 

caracter personal ajung în orice mod la Operator, pe durata relației contractuale dintre Operator și Persoana 

vizată. Persoana vizată îi garantează Operatorului faptul că a obținut în prealabil acordul expres și neechivoc 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru celelalte persoane fizice ce sunt disponibile 

Operatorului; operatorul fiind exonerat de orice răspundere și de  plata unor compensații, despăgubiri în acest 

sens. 

4. Destinatarii datelor pot fi: persoanele vizate, reprezentanții persoanelor vizate, autoritățile și instituțiile 

publice din România și/sau străinătate potrivit legii, instanțele judecătorești și/sau arbitrare din România și/sau 

străinătate potrivit legii, angajații, societăți de colectare a debitelor ori de recuperare creanțe din România 

și/sau străinătate potrivit legii. 

5. Perioada estimată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: Operatorul va prelucra datele cu 

caracter personal pentru realizarea scopurilor enunțate la art. 2, pe durata derulării contractelor semnate cu 

Persoana vizată, plus o perioada de 3 ani, pentru desfășurarea activităților curente a Operatorului și/sau 
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realizarea intereselor legitime ale operatorului, cu excepția cazurilor când legea prevede alt termen, caz în care 

se va aplica acel termen. 

6. Drepturile acordate persoanelor vizate: Conform Regulamentului General de Protecție a Datelor, 

persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 

de intervenție asupra datelor / dreptul la rectificare, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor 

(”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea datelor și dreptul la portabilitatea datelor. Toate aceste 

drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată și semnată, înaintată Operatorului, cu excepția dreptului de a se 

adresa justiției, care se concretizează prin cerea scrisă înaintată instanței de judecată competente. 

7. Diverse: 

a. Persoana vizată declară următoarele: 

     I.L-am citit și l-a înțeles integral, am acceptat în totalitate și expres fiecare clauză din conținutul acesteia, fiind de 

acord expres și neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului CONSIMȚĂMÂNT; 

    II. Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care înțeleg că sunt minime și strict necesare 

pentru contract și/sau colaborarea cu Operatorul (respectiv: nume , prenume ,CNP,  nr. CI, adresă, 

………………………………………………………………………………) rămânând valabil exprimate. 

   III. Pentru prevenirea unei posibile fraude, sunt de acord cu reținerea și prelucrarea de către Operator a copiilor 

actelor de identificare. 

  IV. Înțeleg drepturile pe care le pot exercita, în mod gratuit  și în formă scrisă față de operatorul de date, 

astfel: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a 

fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție cât și celelalte 

drepturi stabilite prin RGPD. 

  V. Înțeleg că pot solicita Operatorului oricând sistarea prelucrării datelor cu caracter personal prin cerere scrisă, datată 

și semnată, adresată Operatorului la adresa din prezenta Consimțământ. 

  VI. Semnătura ce se aplică pe aceasta Consimțământ, atestă inclusiv primirea unui exemplar al acestuia. 

b. Prezentul Consimțământ face parte integrantă din contractul inițial/contractele inițiale/ factură  de furnizare servicii 

și a fost semnată azi, la sediul Operatorului, în două exemplare originale, dintre care un exemplar pentru Operator și 

un exemplar pentru  Persoana vizată. 

 

SUNT DE ACORD :   DA                

   NU 

 

Nume, prenume  

Semnătura,  

 

 

 

 


