
 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
ÎN CALITATE DE PARTICIPANT  

LA CAMPANIA ENGIE GREEN RACE TO UNTOLD 
 

ENGIE ROMANIA SA (ENGIE, noi), în calitate de Organizator, prelucrează date cu caracter personal ale 
participantilor care se inscriu in Campania ENGIE Green Race to UNTOLD („Campania”) în vederea 
gestionarii înscrierii acestora in campania ENGIE Green Race to UNTOLD în baza actiunii voluntare a 
acestora, deținând calitatea de operator de date cu caracter personal față de aceste categorii de 
persoane.  
 
În prezenta notă de informare vă explicăm modul în care folosim datele tale cu caracter personal. 
Această notă conţine informaţii importante și te rugăm să acorzi timpul necesar pentru a o citi în 
întregime, cu atenţie şi să te asiguri că o înţelegi pe deplin. 
 
1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM – 

SCOP, CATEGORII DE DATE, TEMEI, PERIOADA DE STOCARE 

• Categorii de informații care privesc participantul; scopuri; temeiuri. Folosim următoarele date cu 
caracter personal: Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, rapsunsuri la intrebarile din 
cadrul Campaniei. 
Prelucrăm aceste informații, pentrua putea gestiona inscrierea ta in Campanie, in vederea desemnarii 
persoanelor cu drept de a intra in etapa finalistilor, respectiv probele propuse de catre capitanii de 
echipa.  
Temeiurile care ne permit prelucrarea acestor date sunt îndeplinirea obligațiilor ENGIE în diverse 
domenii, consimțământul tău sau, după caz, interesele noastre legitime. 
Prezenta notă de informare ți se aplică întrucât ți-ai manifestat voința de a participa la Campanie. 

• Cum și cât stocăm informațiile. Vom stoca datele tale în conformitate cu politica noastră de stocare 
a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și 
categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special a 
celor privind protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de 
stocare și arhivare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în 
materie și scopurile activității noastre. 

2. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE 
ENGIE poate dezvălui, după caz, o parte sau toate datele tale următoarelor categorii de destinatari: 
entităților care prelucrează date în numele ENGIE, respectiv persoanele public, capitani ai celor doua 
echipe – Cabral Ibacka si Cristi Simonca, fiecare capitan va extrage cate 6 persoane pentru fiecare 
echipa, acestea urmand sa intre in etapa finalistilor a Campaniei si care vor anunta public numele 
castigatorilor in cadrul postarilor pe canalele social media;  partenerilor contractuali ai ENGIE (ex. 
furnizori de servicii software, etc.), instituțiilor, autorităților publice centrale/locale, altor companii 
aparținând Grupului ENGIE.  
Vom încerca, pe cât posibil, să asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor tale, chiar și atunci când 
va trebui să le divulgăm. 
3. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE TALE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU 

ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal sau o 
parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii 
internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către vreuna dintre destinațiile de mai sus, îți 
vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la acest demers. 
4. CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA 
Tratăm drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la 
tine cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că 
acestea sunt respectate. 
A. Drepturile tale 
Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele: 

• Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le 



 

controlăm sau la copii ale acestora; de asemenea, ai dreptul de a obţine informaţii cu privire la 
natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 

• Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care 
le prelucrăm sau le controlăm. 

• Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine ştergerea datelor tale 
pe care le prelucrăm sau le controlăm, în măsura în care sunt indeplinite condițiile legale. 

• Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe 
care le prelucrăm sau le controlăm. 

• Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele 
nostru, în măsura în care condițiile de exercitare ale acestui drept sunt îndeplinite. 

• Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale 
pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

• Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul 
consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face asta în orice moment, cel 
puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va 
afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere. 

• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la 
prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru, în cazul în care consideri că prelucrarea 
datelor nu este conformă cu legislația. 

Poţi obţine mai multe informaţii despre drepturile tale contactând ofițerul privind protecția datelor. Pentru 
mai multe informații a se vedea sectiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT. 
B. Cum poți exercita drepturile 
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage 
consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare 
despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre 
oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către  
noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE 
CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi 
preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea acestor drepturi. 
5. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZEZI DATELE 
În situația in care nu dorești sa ne furnizezi/ actualizezi informațiile menţionate în acest document nu vom 
putea să validăm voința ta de a te înscrie în cadrul Campaniei. 
6. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT 
Respectul nostru pentru datele tale include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul 
personalului nostru. În condiţiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau 
care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. 
7. DATELE NOASTRE DE CONTACT 
Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă 
sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale pe care o realizăm, te rugăm să 
contactezi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. Ne poți contacta prin oricare dintre canalele 
de comunicare de mai jos. 
Datele noastre de contact 
ENGIE Romania SA; adresă sediu social (adresă corespondență): Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, 
București, 040254; număr de telefon: 021/3013036 (disponibil între orele 08:30 – 16:30). 
Datele de contact al persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal 
(aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezii în legătură cu orice probleme referitoare la 
protecţia datelor tale cu caracter personal) 
Prenume și nume: Nicolae Garofil; adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 
040254; adresă de e-mail: Nicolae.Garofil@ro.engie.com. 

 


