
 

 

 
 
                                                                                                                         Anexa nr. 2  
                                
                              

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Nume și prenume:  _______________________________________________________________ 
 
In vederea incheierii contractului al carui obiect este acordarea de catre Compania Națională de Transport al Energiei 
Electrice ”Transelectrica” – S.A (numita in continuare Companie), in beneficiul Bursierului a unei burse private, in conditiile 
Legii 376/2004 privind bursele private. 

Compania este responsabilă, având Operator de date cu caracter personal, cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, 
în calitate de beneficiar al unei burse private (în contextul depunerii de catre dvs. a unui Curriculum Vitae – CV si a altor 
documente de tipul: foi matricole, diplome, certificate, recomandari etc.) pentru ocuparea unei pozitii de bursier. 

În temeiul prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679 din 27.04.2016 adoptat de Parlamentul 
European (“GDPR”), datele cu caracter personal (de identificare) furnizate de către Dvs. sunt necesare la înregistrarea şi 
procesarea informaţiilor referitoare la procesul de selectie desfasurat.  

Este necesar consimțământul Dvs. expres pentru prelucrarea datelor, scopul fiind cel precizat mai sus.  Refuzul Dvs. poate 
determina imposibilitatea incheierii contractului prin care puteti beneficia de o bursa privata  Consimțământul poate fi retras în 
orice moment. 

Informații generale: 

− Colectarea datelor cu caracter personal. Compania colectează datele cu caracter personal direct de la sursă, de la Dvs. 
(persoana vizată = beneficiar al unei burse private).  

− Destinatarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate pot fi puse la dispoziția auditorilor sau 
instituțiilor cu competență în activități de control legate de administrare, care solicită Companiei furnizarea informațiilor, în 
baza obligațiilor legale care incumbă Compania. 

− Transferul datelor cu caracter personal în afara țării. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele Dvs. cu caracter 
personal nu sunt, în mod uzual, transferate în afara țării către state din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spațiul Economic 
European (“SEE”). Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Companie către un stat membru UE sau SEE va 
respecta prevederile legale din Regulamentul nr. 679 / 2016. Datele cu caracter personal menționate în prezentul Acord, nu 
sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea acestor date.  

− Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. Datele cu caracter personal menționate în prezentul Acord, nu sunt 
supuse unor procese decizionale automatizate și nici creării de profiluri. 

− Refuzul prelucrării și consecințele sale. Datele cu caracter personal sunt necesare Companiei pentru îndeplinirea scopului 
menționat în prezentul Acord. În situația în care nu ne furnizați datele cu caracter personal în scopul dedicat, aceasta atrage 
imposibilitatea incheierii contractului  și, după caz, imposibilitatea Companiei de a îndeplini anumite obligații legale. 

− Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Compania evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de 
securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și 
securitate. 

Exercitarea drepturilor GDPR poate fi făcută în orice moment. În vederea exercitării acestor drepturi, precum şi pentru orice 
întrebări suplimentare cu privire la prezentul Acord sau în legătură cu utilizarea de către Companie a datelor Dvs. personale, 
protecția confidențialității, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă, datată și semnată, în format electronic la adresa de 
email: dpo@transelectrica.ro.  

Sunt de acord ca, pentru încheierea contractului al carui obiect este acordarea de catre Compania Națională de 
Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A (numita in continuare Companie) a unei burse private, ca 
urmare a procesului de recrutare și selecție desfasurat, Compania să proceseze datele mele personale comunicate 
către aceasta, prin mijloacele descrise în prezentul Acord.  

În calitate de Bursier in cadrul Companiei, confirm că am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului Acord, l-am 
înţeles în integralitate şi îmi exprim în mod expres şi neechivoc consimţământul cu privire la colectarea şi 
prelucrarea datelor mele personale de către Companie.  

 
 
Semnătură candidat  _________________  

 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților 
serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul ANSPDCP de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare 
evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, 
soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și 
înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 


