E.ON - Contract cadru de furnizare a energiei electrice la clienţi non-casnici
Părţi contractante
Între E.ON Energie România S.A., cu sediul în Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Bulevardul
Pandurilor, numărul 42, denumită în continuare furnizor de ultimă instanţă (FUI), în calitate
de vânzător, pe de o parte, şi
Denumire client
Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Cod fiscal
Nr. înreg. la ONRC
E-Mail
Telefon mobil
IBAN
Banca
Reprezentată prin

E.ON Energie România S.A.
Pandurilor 42
540554 Tîrgu Mureș

myline-eon.ro
eon.ro

Sediu Central:
Tîrgu Mureș, Mureș
CUI: 22043010
Atribut fiscal: RO
J26/1194/2007

Adresă de corespondență
Localitate, Județ,
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
denumit(ă) în continuare Client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat
prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare Contract).
Clientul declară că:
i) Acordă către E.ON Energie România S.A. un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu
excepţia rambursării eventualelor cheltuieli efectuate şi dovedite prin documente justificative),
pentru ca acesta, prin personalul desemnat, să poată reprezenta clientul în cadrul procesului de
schimbare a furnizorului , în relaţie cu toate părţile implicate (furnizor actual, operator de distribuţie
etc), putând efectua în numele şi pentru mandant orice operaţiune necesară în vederea schimbării
furnizorului de energie electrică şi pentru încheierea contractului de distribuţie. Mandatul se va
menţine ulterior pe toată durata prezentului contract de furnizare în vederea reprezentării clientului
în relaţia cu operatorul de transport/ distribuţie în scopul executării Contractului, precum şi a
îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin fiecărei părţi.
ii) Energia electrică se va utiliza exclusiv pentru locul/locurile de consum indicate în prezentul
Contract, cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul tehnic/certificatul de racordare care face
parte integrantă din prezentul Contract.
iii) Autorizează E.ON Energie România S.A. să solicite și să primească date tehnice de la Operatorul de
Distribuție.

Data semnării
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume

Claudia Griech
Semnătură client
Andrei Ștefănescu

Nume Prenume
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1.

Obiectul şi durata contractului
Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei
electrice şi reglementarea raporturilor dintre FUI şi
client privind condiţiile de consum, facturare şi piaţă a
energiei electrice la locul/locurile de consum
următor/următoare:

Denumire loc
consum
Str. Nr. Bl. Sc. Ap.
Cod loc consum/
Cod client
cu respectarea condiţiilor stabilite prin avizul tehnic de
racordare/certificatul de racordare anexate contractului.
2. (1) Contractul intră în vigoare la data de ____________
şi este valabil pe perioada nedeterminată / până la data
de _____________, în condițiile din oferta pentru
serviciu universal comunicată de FUI / în condițiile
aplicabile clienților preluați pentru că nu au asigurată
furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.
(2) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi
ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru
punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau
naştere din derularea contractului, până la data încetării
acestuia.
Facturare şi plată
3. (1) Facturarea energiei electrice active consumate la
locurile de consum care fac obiectul contractului, pe
___________________ [nivel de tensiune], se face la:
Prețul din oferta de serviciu universal comunicată
de FUI
Prețul final de ultimă instanță (se aplică în cazul
clienților noncasnici preluați de către FUI pentru că
nu au asigurată furnizarea energiei electrice din
nicio altă sursă).
(2) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de
către FUI se aplică pentru perioada prevăzută în oferta
comunicată de către FUI.
(3) Preţul de ultimă instanţă se aplică de la data preluării
până la data încetării prezentului contract.
(4) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de
către FUI include costul unitar al energiei electrice
achiziţionate (inclusiv tariful de transport componenta
de injecţie a energiei electrice în reţea TG), costul unitar
al activităţii de furnizare, costul participării pe pieţele
centralizate, profitul, tariful de transport componenta
de extragere a energiei electrice din reţea (TL), tariful
pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de
distribuţie aferent nivelului de tensiune. Preţul nu
include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi
contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
(5) Preţul final de ultimă instanţă include preţul de
ultimă instanţă stabilit conform reglementărilor în
vigoare la care se adaugă tariful de transport
componenta de extragere a energiei electrice din reţea
(TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru
serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune.
Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea
certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de
înaltă eficienţă.
(6) Cu cel puţin 30 de zile anterior datei de încetare a
valabilităţii preţului în vigoare pentru serviciul universal,
prevăzută la alin. (2), FUI transmite clientului noua

4.

5.

1

1

ofertă pentru serviciul universal, care se va aplica
automat, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.
(7) În cazul în care clientul nu acceptă oferta transmisă
de FUI, prevăzută la alin. (6), acesta are dreptul de a
denunţa unilateral contractul. Notificarea de denunţare
unilaterală se transmite de client conform prevederilor
contractuale astfel încât să producă efecte de la data de
încetare a valabilităţii preţului din contract. În caz
contrar, denunţarea unilaterală a contractului produce
efecte de la data la care se respectă termenul de
denunţare unilaterală prevăzut în contract, până la data
încetării contractului fiind aplicabilă oferta comunicată
de FUI.
(8) În cazul în care FUI nu notifică noua ofertă pentru
serviciul universal în termenul prevăzut la alin. (6),
plăteşte clientului compensaţii în conformitate cu
prevederile Standardului de performanţă pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice.
Compensaţiile se plătesc începând cu a 29-a zi
anterioară datei de încetare a valabilităţii preţului, până
la data transmiterii ofertei pentru serviciul universal, dar
nu mai mult de data de încetare a valabilităţii preţului
aplicat.
(9) Energia electrică reactivă se facturează conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
(1) Factura pentru energia electrică consumată se emite
de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare,
respectiv pentru 1 lună, în intervalul de timp
________________.
(2) În cazul în care facturarea energiei electrice active
consumate la locurile de consum care fac obiectul
contractului se face la prețul final de ultimă instanță,
perioada de facturare este de 1 lună
Facturile şi orice alte documente ce decurg din
derularea contractului se comunică clientului de către
FUI, astfel:
☒ Lunar, în format electronic, prin activarea facturii în
contul E.ON Myline activat cu adresa
email:__________________________ Clientul își
asumă răspunderea că aceasta este o adresă corectă și
validă, iar persoanele care au acces la această adresă de
e-mail sunt autorizate să utilizeze contul client E.ON
Myline.
☐ Lunar, in format tiparit prin servicii postale
la adresa de domiciliu
la adresa de corespondenţă
În situația în care clientul optează pentru factura
electronică în contul E.ON Myline, următoarele
prevederi sunt aplicabile:
(i) Factura electronică E.ON este un serviciu ce constă în
posibilitatea de vizualizare şi descărcare a facturii în
format PDF, prin accesarea pe baza de parolă unică a
contului creat pe platforma E.ON Myline, eon.ro/myline;
(ii) În cazul în care clientul nu are un cont E.ON Myline,
la solicitarea acestuia, i se va crea de către agentul de
vânzări. Bifarea opțiunii de factură electronică în Anexa
Condiții comerciale împreună cu crearea contului E.ON
Myline și activarea facturii electronice prin intermediul
agentului de vânzări reprezintă activarea facturii
electronice în sensul prezentului Contract și implicit
aplicarea prezentului articol în relația contractuală
dintre E.ON și client. Clientul are obligația de a finaliza
procesul de creare cont/activare factură electronică cu
schimbarea parolei unice prin accesarea link-ului de
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activare primit pe e-mail în termen de 24 de ore;
(iii) Activarea serviciului de factură electronică
presupune renunţarea de către client la primirea facturii
în format tipărit şi implicit la transmiterea acesteia prin
servicii poştale;
(iv) După activarea serviciului de factură electronică, la
momentul afişării facturii pe platforma E.ON Myline în
contul clientului, se va considera că obligaţia E.ON de
comunicare a facturii a fost îndeplinită;
(v) După activarea serviciului de factură electronică,
clientul înțelege și este de acord că orice alte
documente comunicate de E.ON în executarea
contractului de furnizare, cum ar fi, fără a se limita la:
preavize de deconectare, notificări, inclusiv notificări
privind preţul contractual/ preţul de furnizare, diferite
informări, comunicări de oferte, se vor trimite către
contul E.ON Myline al clientului şi că obligaţia de
comunicare a E.ON a fost îndeplinită la momentul
afişării documentului respectiv pe platforma E.ON
Myline în contul clientului;
(vi) Ca urmare a exprimării opţiunii clientului pentru
activarea facturii electronice şi pentru comunicarea
electronică pe platforma E.ON Myline, la data emiterii
facturii de către E.ON Energie România, clientul va primi
un e-mail de notificare prin care se anunţă emiterea
unei noi facturi, pe adresa de e-mail înregistrată la
activarea contului de client E.ON Myline.
(vii) Vizualizarea facturii sau a altor documente trimise
electronic se realizează prin accesarea contului E.ON
Myline, pe site-ul eon.ro/myline;
(vii) Serviciul de factură electronică se activează în
termen de 24 de ore de la îndeplinirea paşilor necesar a
fi parcurși, prima factură în format electronic putând fi
vizualizată în momentul emiterii ei, conform frecvenţei
normale de facturare;
(viii) Facturile emise în format electronic se pot folosi în
contabilitate, având valoare fiscală. Pe portalul E.ON
Myline se pot vizualiza şi descărca ultimele 12 facturi
emise achitate sau toate facturile emise neachitate.
(ix) Renunţarea la serviciul de factură electronică se
realizează în maximum 30 de zile de la accesarea
opţiunii de dezactivare sau în maximum 90 de zile dacă
s-a primit cardul „MyCard E.ON” pentru locul de
consum pentru care se doreşte dezactivarea facturii
electronice;
(x) Prin activarea serviciului de factură electronică,
clientul este obligat să se asigure că realizează
următoarele:
a. Comunicarea unei adrese de e-mail valide şi corecte.
E.ON nu poate fi considerat răspunzător pentru
netransmiterea notificării de emitere a facturii sau a
oricărei alte informări, în cazul în care clientul nu
comunică o adresă de e-mail validă şi corectă.
Garantarea corectitudinii şi veridicităţii datelor
transmise E.ON, precum şi folosirea acestora în mod
onest. Pentru protejarea propriilor interese, E.ON
recomandă să nu se comunice unui terţ informaţiile
primite. Nu poate fi antrenată răspunderea E.ON pentru
utilizarea defectuoasă a serviciului în cazul în care
clientul furnizează unei alte persoane informaţiile
primite. Activarea serviciului de factură electronică se
prezumă că sunt efectuate de către titluarul de contract
sau o persoană care a primit acordul titularului de
contract în acest sens. E.ON nu îşi asumă răspunderea

6.

7.

8.

9.

pentru activări de conturi pe platforma E.ON Myline ce
s-au făcut în lipsa acordului titluarului de contract.
Verificarea cu regularitate a adresei de e-mail
înregistrată pentru primirea notificării de emitere
factură. Clientul este obligat să se asigure că există
spaţiu în căsuţa de e-mail pentru primirea mesajelor.
Existenţa sau instalarea softului necesar pentru
vizualizarea /descărcarea facturii în format PDF.
b. Efectuarea plăţii facturii prin mijloacele existente de
plată până la data scadenţei facturii. Factura se
consideră primită de către client la transmiterea e-mailului de notificare privind emiterea facturii/afișarea
facturii pe E.ON Myline în contul clientului, indiferent de
frecvenţa de verificarea e-mail-ului sau a contului E.ON
Myline de către client.
Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi
achitate de client în termenul de scadenţă de 10 zile de
la data emiterii, data emiterii facturii şi data scadenţei
fiind înscrise pe factură.
Sumele care, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare, trebuie returnate clientului de către FUI sunt
comunicate prin intermediul facturii emise de FUI şi se
returnează astfel______________________________.
(1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre
două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea
facturării pe baza consumului de energie electrică
măsurat este de 6 luni.
(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea
indexului autocitit este de cel puţin 5 zile şi este
comunicat clientului prin intermediul facturii.
(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului
de către reprezentantul operatorului de reţea este
__________________ .
Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte
indexul contorului, dacă clientul nu comunică indexul
autocitit în intervalul de timp comunicat prin
intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face:
• pe baza cantităţilor corespunzătoare de energie
electrică din convenţia de consum anexată
contractului, dacă aceasta a fost încheiată;
• pe baza unui consum estimat de către FUI
conform reglementărilor în vigoare, în cazul în care
nu a fost încheiată Convenţia de consum.

Confidenţialitate
10. Părţile nu au dreptul de a transmite informaţiile
confidenţiale obţinute în cadrul contractului unor
persoane neautorizate să primească astfel de
informaţii. Fac excepţie cazurile când:
a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei
interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publică;
c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga
informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei
decizii a Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispoziţiilor legale în
vigoare;
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii
normale a activităţilor care constituie obiectul
contractului, inclusiv în situaţiile în care activităţile sunt
prestate de către terţi, cu condiţia respectării de către
aceştia a condiţiilor de confidenţialitate.
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Litigii
11. Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a
obligaţiilor prevăzute în contract, părţile răspund
conform legii şi prevederilor contractuale.
12. (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau
executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a
disputelor numită prin decizia preşedintelui ANRE, vor
fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti
competente.
(2)Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor
apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt
obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de
judecată competente.
Cesiune contract
13. Niciuna dintre părți nu poate cesiona, parțial sau total,
drepturile și obligațiile ce decurg din acest contract fără
acordul celeilalte părți.
Forţă majoră
14. Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când
prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile
prevăzute de Codul Civil.

Clauze specifice
15. (1) Prin semnarea contractului, părţile acceptă ca în
toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile
generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii
finali ai furnizorilor de ultimă instanţă şi Condiţiile
generale pentru prestarea serviciului de distribuţie
energiei electrice în situaţia în care contractul de

Data semnării
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume

distribuţie pentru locul de consum este încheiat între
operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin
al preşedintelui ANRE, care completează prevederile
contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI şi, la
solicitarea Clientului, se pun în mod gratuit la dispoziţia
acestuia prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără
a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poştă
pe suport hârtie.
(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror
modificări şi/sau completări ale documentelor
prevăzute la art. 15 alin. 1, dispuse de ANRE, prin
afişarea pe site-ul propriu şi prin punerea la dispoziţia
clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.
Alte clauze
16. Convenţia de consum încheiată de părţi, Avizul tehnic
de racordare/Certificatul de racordare, datele din
anexele la contractul de reţea încheiat de FUI cu
operatorul reţelei electrice, corespunzătoare locurilor
de consum care fac obiectul contractului, precum şi
orice alte anexe agreate de părţi care nu contravin
prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte
integrantă din contract.
17. Contractul a fost încheiat la data de _____________ în
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
18. Părțile înțeleg și sunt de acord că ,,Nota de informare
privind protectia datelor’’ este parte integrantă din
prezentul contract, precum și din toate scrisorile de
angajament, documentele, actele adiționale și anexele
la acesta.

Claudia Griech
Semnătură client
Andrei Ștefănescu

Nume Prenume
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Convenţie de consum energie electrică
Date de identificare client:
Denumire client
Cod client
Adresă loc de
consum
Valabilitate act
spaţiu

Date de identificare loc de consum. Informații energie electrică:
Cod loc de consum
POD
Nivel de tensiune
Consum anual
prognozat

Lună

An ---[kWh]

An---[kWh]

An---[kWh]

Convenţia de consum
solicitată de către
client
[kWh]

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Consum total

Data semnării
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume
Semnătură
Reprezentant E.ON
Prenume Nume

Claudia Griech
Semnătură client
Andrei Ștefănescu

Nume Prenume
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Notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă oferim o serie de
informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE)
2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date („GDPR”) .
A. Utilizarea datelor dvs. în încheierea, executarea și încetarea unei relații contractuale [Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR] sau în
interesul nostru legitim [Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR]
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția datelor aplicabile în
prezent.
Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai exact, aceste date
reprezintă:
•
Numele dvs.,
•
Adresa dvs. de serviciu,
•
Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.
Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs., precum:
•
Datele dvs. bancare în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale.
Dacă sunteți reprezentant/angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual, utilizăm datele
dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe
datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs.
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru
procesarea solicitărilor formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de
către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual. Categoriile de date
prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru
care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau
care sunt necesare şi rezultă ca urmare a desfăşurării relaţiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod
instalaţie, index, categorie consum, etc.).
Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice.
B. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR)
Dacă sunteți partenerul nostru contractual, în anumite situații desfășurăm un proces de precalificare în vederea stabilirii
relațiilor contractuale.
Acest lucru înseamnă că:
•
stabilim dacă, având în vedere prevederile Legii împotriva spălării banilor, ale și ale listei de sancțiuni UE aferente
Directivelor 2580/2001 și 881/2002, putem intra într-o relație contractuală cu dvs. și
•
verificăm bonitatea dvs.
În procesul de verificare a scorului de credit, înainte de încheierea contractului obținem informații privind bonitatea de la
companiile de raportare a scorului de credit.
Putem refuza să încheiem un contract cu dvs. dacă verificarea întoarce indicatori negativi privind bonitatea dvs.
Indicatorii de bonitate pot fi indicatori negativi gravi (insolvență, declarație pe proprie răspundere, cercetare în stare de
arest), care sunt indicatori negativi ai activităților dvs. neconforme cu prevederile contractului.
Companiile de raportare a scorului de credit arhivează date pe care le primesc de la bănci și societăți comerciale. Aceste
date includ nume, prenume, data nașterii, adresa cât și informații privind creanțe neachitate și activități neconforme cu
contractele încheiate. Companiile de raportare a scorului de credit pun aceste date la dispoziția partenerilor lor pentru ca
aceștia să poată verifica bonitatea. Cerințe: Partenerii contractuali ai companiilor de raportare a scorului de credit au un
interes legitim cu privire la datele transmise. Un interes legitim poate fi intenția de a încheia un contract, de pildă. Dacă
doriți să obțineți informații privind datele deținute cu privire la dvs., le puteți obține direct de la aceste companii.
C. Prevederi legate de verificarea scorului de credit [interes legitim - Art. 6 alin. (1) lit. f), GDPR].
Pentru a evita creanțele irecuperabile, monitorizăm inițierea procedurilor de insolvență.
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D. Perioadă de retenție
Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter personal furnizate de
angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale comenzi suplimentare
de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de
colaborare.
Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației contractuale, vom
arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de retenție și le vom șterge la expirarea
acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe
durata și în scopul plasării de potențiale comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem
interesați de menținerea unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea
unei relații de colaborare.
E. Destinatari și Categorii de destinatari
În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau prestatorilor de
servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord de prelucrare a datelor.
Alți destinatari ai datelor pot fi:
•
Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție,
procuratură, agenții de reglementare).
F. Transferuri de date către țări terțe
Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”) rezultă în urma
administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a) transferul este permis, și b) există condiții
speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul că importatorul de date garantează un nivel adecvat de
protejare a datelor conform clauzelor contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către
procesatori de date din țări terțe.
Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF .
G. Drepturile dumneavoastră
Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste prevederi în contractul
încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul.
Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor dumneavoastră dacă această
utilizare are loc în baza Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR (protejarea intereselor legitime ale părții responsabile). Pentru a face
acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un simplu mesaj.
Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem, corectarea erorilor cât
și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, dupa caz, o restricție a procesării datelor dvs.
Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care poate fi citit în mod
electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la comunicarea acestor date sau dacă
prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit
de dvs. sau unei alte companii.
Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu
protecţia datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro .
În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de reglementare cu
jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.
Contractantul este obligat să își informeze angajații conform Anexei „Informarea privind protecția datelor” că companiile
din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților contractantului, și în ce constă această prelucrare.
Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind
protecția datelor, aceste informații vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Am luat la cunoştinţă,
Denumire client
Reprezentant legal
1 client
Funcţia 1 client
Reprezentant legal
2 client
Funcţia 2 client
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