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NR. _______/_________ 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
 
 

TERMO CALOR CONFORT S.A. este un operator care aplică     REGULAMENTUL 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea  ce  priveşte  
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera circulaţie a acestor date 
conform Dreptului Uniunii şi al Dreptului intern. 

TERMO CALOR CONFORT S.A. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 
persoanele vizate în calitate de salariaţi,titulari de contract, de convenţii de furnizare a 
energiei termice ( apă caldă de consum şi agent termic pentru încălzire) precum şi ale 
membrilor de familie, beneficiari ai ajutorului de încălzire a locuinţei. Prelucrarea se face atât 
manual cât şi automat prin mijloace electronice şi cuprind următoarele date:nume şi 
prenume, serie şi număr CI/BI ,CNP, data şi locul naşterii, adresa,surse de venit,semnătura, 
iar pentru copii sub 14 ani – datele din certificatul de naştere. 
Pentru salariaţi se prelucrează suplimentar  date medicale,fotografia, cazier ( dacă este 
cazul), apartenenţă sindicală. 
 TERMO CALOR CONFORT S.A. prelucrează date cu caracter personal  în vederea 
respectării unei obligaţii legale, a îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public 
şi care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investită drept pentru care 
respectă şi aplică  următoarele principii: 

Protecţia persoanelor fizice privind protecţia datelor cu caracter personal este un drept 
fundamental. 

Respectă toate drepturile fundamentale şi libertăţile şi principiile recunoscute în  din  
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene , în special respectarea vieţii private şi de 
familie, a reşedinţei şi a comunicaţiilor, a protecţiei datelor cu caracter personal, a libertăţii 
de gândire, de conştiinţă şi de religie, a libertăţii de exprimare şi de informare, a libertăţii de 
a desfăşura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces 
echitabil, precum şi diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică. 

Orice prelucrare de date cu caracter personal este legală,  echitabilă şi  
transparentă. 

 Orice informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea  datelor cu caracter personal 
sunt uşor accesibile şi uşor de înţeles şi se utilizează un limbaj simplu şi clar.  

Oferirea de informaţii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi 
transparentă şi dreptul persoanei vizate de a i se confirma şi comunica datele cu caracter 
personal care-l privesc ş i care sunt prelucrate. 

 Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este 
necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate. Perioada pentru care datele cu caracter 
personal sunt stocate este limitată strict la minimum şi sunt stabilite termene pentru ştergere 
sau revizuire periodică. Datele care sunt inexacte sunt rectificate sau şterse. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură în mod adecvat 
securitatea şi confidenţialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la 
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acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi a echipamentului utilizat 
pentru prelucrare. 

 Comunică persoanelor vizate o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, 
fără întârzieri nejustificate, atunci când încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat 
pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate , pentru a-i permite să ia măsurile de precauţie 
necesare.  

Accesul gratuit la datele cu caracter personal, precum ş i  d r ep tu l  l a  rectificarea 
sau ştergerea acestora, şi exercitarea dreptului la opoziţie. Răspunsul se va primi în termen 
de o lună. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este proporţională cu obiectul de activitate al 
societăţii. 

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea TERMO CALOR CONFORT S.A.  
o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în 
caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: 
a) scopurile prelucrării; 
b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c )destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost 
sau urmează să le fie divulgate; 
 d) Perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal; 
e) existenţa dreptului de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 
personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana 
vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 
informaţii disponibile privind sursa acestora; 

 Pentru exercitarea drepturilor care vă revin, conform Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată folosind formularele 
aflate pe site-ul societăţii www.termopitesti.ro la rubrica Informaţii clielnti/Formulare. 
 Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere,  în 
cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă 
prezentul regulament. 
 Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare 
disponibile,inclusiv  dreptului  de  a  depune  o  plângere  la  o  autoritate  de  
supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară 
eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul 
Regulamentului nr. 679/2016 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu 
caracter personal fără a se respecta  

Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie 
fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul 
intern, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor 
lor cu caracter personal,  să  depună  plângerea  în  numele  său,  să  exercite  în  numele  
său  drepturile menţionate în Regulamentul nr. 679/2016, precum şi să exercite dreptul 
de a primi despăgubiri în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul 
intern. 
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