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FORMULAR DE PRE-ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL, SPECIALIZAREA 
„INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE” 

 
ACORDUL TITULARULUI RĂSPUNDERII PĂRINTEȘTI 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
ENGIE ROMANIA SA cu sediul în Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254 (ENGIE, noi), în calitate de organizator 
al campaniei ENERGIE PENTRU MESERIA MEA, (Campania) prelucrează date cu caracter personal legate de persoanele 
interesate să completeze Formularul de pre-înscriere în învățământul profesional în sistem dual, specializarea “Instalator 
instalații tehnico-sanitare și de gaze” sau alte persoane vizate, în calitate de operator de date cu caracter personal. În 
prezenta notă de informare vă detaliem modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal. 
 
1. PERSOANE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPUL 

PRELUCRĂRII,  TEMEIUL PRELUCRĂRII, PERIOADA DE STOCARE 
Informații cu privire la elev: ENGIE prelucrează numele, prenumele, vârsta, semnătura, telefonul, școala urmată, 
pregătirea școlarăpentru a putea organiza înscrierea ta în Campanie prin aducerea la cunoștință a avantajelor înscrierii în 
Campanie, respectiv condiții excelente de practică, posibilitatea obținerii unei burse lunare, obținerea calificării pentru 
meseria de instalator instalații tehnico-santiare și de gaze.  Prelucrăm datele tale pentru a face demersuri la cererea ta în 
vederea participării în Campanie în temeiul Art. 6, alin. (1), lit. (b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 
Informații cu privire la titularul autorității părintești: ENGIE prelucrează numele, prenumele, telefonul, localitatea de 
proveniență, e-mail-ul pentru a respecta obligațiile legale privind drepturile minorilor. ENGIE prelucrează aceste informații în 
vederea îndeplinirea obligațiilor legale, în temeiul Art. 6, alin. (1), lit. (c) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.  

 
Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea participării în Campanie. 

 
ENGIE prelucrează datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii scopurilor precizate mai sus, precum și ulterior în 
vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare 
și cu interesele legitime ale ENGIE.  

 
2. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE 
ENGIE poate dezvălui, după caz, datele tale unor entități care prelucrează date în numele ENGIE, partenerilor contractuali 
ai ENGIE (ex. furnizori de servicii software, etc.), instituțiilor, autorităților publice centrale/locale, altor companii aparținând 
Grupului ENGIE.  
Vom asigura 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 către alte companii, organizaţii sau persoane din 
state terţe sau către organizaţii internaţionale. Te vom informa în prealabil dacă va fi necesar să transferăm datele tale către 
vreuna dintre destinațiile de mai sus. 

 
4. CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA 
ENGIE respectă drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea mai sus menționată. Vom continua să luăm toate măsurile 
rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate. 
A. Drepturile tale 
• Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm, precum și la orice alte 

informații care sunt în legătura cu datele tale.  
• Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea datelor tale inexacte, precum și completarea acestora. 
• Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm, 

în măsura în care sunt indeplinite condițiile legale. 
• Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în condițiile stabilite de 

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

prelucrăm în condițiile legii. 
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 

Naţională 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 nu este conformă cu legislația. 

 
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi  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 contactezi persoana cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal desemnată la nivelul 
ENGIE: Nicolae Garofil; adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254; adresă de e-mail: 
nicolae.garofil@engie.com. 
 

mailto:nicolae.garofil@engie.com

	1. Persoane vizate și CATEGORII DE date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopUL PRELUCRĂRII,  temeiUL PRELUCRĂRII, perioadA de stocare
	2. Cui vom divulga datele TALE
	3. Cui și în ce condiții vom transfera datele tale către o țară terță sau organizație internațională
	4. Care sunt drepturile TALE și cum le poți exercita

