Stimate client,
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale DELGAZ GRID SA (,,DELGAZ’’) cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4,
CP 540554, Târgu Mureș, România, în calitate de operator de date. DELGAZ urmărește în
permanență asigurarea prelucrării datelor dumneavoastră în strictă conformitate cu principiile
privind protecția datelor cu caracter personal.
Prezenta informare vizează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate/primite de
DELGAZ prin diverse canale de comunicare. Conform prevederilor legale, prin date cu caracter
personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. În
concret, prin conceptul de persoană identificabilă se înţelege acea persoană care poate fi
individualizată, direct sau indirect, în special prin referire la unul din elementele următoare:
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Mai jos, vă facem cunoscute modalitățile prin care sunt sau pot fi prelucrate datele
dumneavoastră în contextul relației contractuale cu DELGAZ, precum și mecanismele practice
prin care va puteți exercita drepturile cu privire la astfel de prelucrări.
Scopul şi temeiul prelucrării: DELGAZ prelucrează datele dumneavoastră pentru
următoarele scopuri:

(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina DELGAZ în contextul
serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau
efectuarea verificărilor și formalităților aferente desfășurării activităților/ operațiunilor de
distribuție de către DELGAZ
(ii) pentru desfășurarea activităților/ operațiunilor de distribuție de către DELGAZ, care pot
include şi activități de profilare (ex. istoric de consum, zonă geografică), inclusiv în scopul
corespondenței cu dumneavoastră, precum și protejării oricărui interes legitim al DELGAZ,
pe cale administrativă sau judiciară, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră,
precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea

Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu
caracter personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai jos), vă puteți adresa DELGAZ la
DELGAZ GRID SA S.A., Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, CP 540554, Târgu Mureș, România si/sau la
telefon 0800 800 900/ 0800 800 366, Fax 0265 200 367 şi/ sau la adresa de e-mail:
serviciiclienti@eon-romania.ro.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în privința prelucrării datelor cu caracter personal
este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat, căruia ii puteți
scrie la: protectiadatelor@eon-romania.ro.
Dezvăluirea către terți: În cursul prelucrării, DELGAZ poate dezvălui datele dumneavoastră către
afiliații sau partenerii săi contractuali (inclusiv în contextul unor posibile proiecte de fuziuni,
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divizări și achiziții, vânzare de acțiuni sau active și alte operațiuni similare), persoane
împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama DELGAZ,
precum și către auditori sau consultanți, în limita în care dezvăluirea este necesară îndeplinirii
scopurilor de mai sus. De asemenea, în cazul în care există o cerință legală, datele
dumneavoastră pot fi dezvăluite către autorități sau instituții publice.
Transferul în străinătate: Datele dumneavoastră pot fi transferate în afara României, în statele
membre UE sau în afara UE, către societățile afiliate sau către diverși împuterniciți ai DELGAZ.
Puteți primi mai multe informații privind transferurile de date în și în afara UE (inclusiv privind
statele de destinație, garanțiile corespunzătoare), accesând următorul link:
https://www.delgaz-grid.ro/ro/protectia-datelor.html

Furnizarea datelor cu caracter personal Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
este necesară pentru ca DELGAZ sa poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la
încheierea sau executarea contractului de furnizare DELGAZ. Refuzul furnizării datelor cu
caracter personal va avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile de mai sus.
Durata prelucrării: Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de DELGAZ pe toata durata
contractului şi, ulterior, pe durata și în măsura cerută de prevederile legale în vigoare.

Drepturile dumneavoastră: Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră, de a interveni sau
solicita ștergerea sau restrângerea folosirii datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a va
opune unor prelucrări ulterioare ale acestora, în condițiile și limitele prevăzute de lege. De
asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat.
Portabilitatea: Începând din 25 mai 2018, aveți dreptul de a solicita: (i) să vă fie transmisă, întro formă structurată și ușor de accesat în mod electronic, datele cu caracter personal pe care leați furnizat către DELGAZ, sau (ii) în măsura în care este tehnic fezabil, să transmită unui alt
operator de date cu caracter personal datele pe care le-ați furnizat DELGAZ.
Măsuri de securitate a datelor: DELGAZ va aplica in utilizarea datelor dumneavoastră măsurile
tehnice și organizatorice necesare in vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Reclamații: În cazul în care considerați că răspunsul DELGAZ la solicitarea dvs. cu privire la
modalitatea de prelucrare a datelor dvs. nu soluționează în mod satisfăcător petiţia dvs., vă
informăm că aveţi dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau direct instanțelor de judecată.

Echipa DELGAZ
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Nr. înregistrare __________
Data _________________
Delgaz Grid SA

CERERE
pentru acordarea avizului de principiu
1.Solicitantul
_____________________________________________________________

Pandurilor 42
540554 Tîrgu Mureş

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Frank Hajdinjak

_____________________________________________________________,
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)

cu domiciliul/ sediul în ________________________, str.__________________,
nr. _____ jud. /sector_________________, tel/fax_______________________,

Directori Generali
Ferenc Csulak, DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj .)

solicită acordarea avizului de principiu necesar întocmirii documentaţiei pentru
Faza PAT

□, PUG □, PUZ □, PUD □, SF □, alta______

a lucrării_______________________________________________________
_____________________________________________________________
( descrierea lucrării)
Din __________________________________________________________
_____________________________________________________________
(zona vizată)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
BRD Tîrgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,50 RON

2. Date de contact:

□ aceleaşi cu cele ale solicitantului avizului;
b) □ proiectant/arhitect (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):

a)

_____________________________________________________________,
tel/fax________________________, e-mail ___________________________

3. Destinatarul facturii şi plătitorul va fi (punct valabil pt fazele PUD sau SF):

□ acelaşi cu solicitantul avizului;
b) □ altul (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):

a)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)

cu sediul/domiciliul în ________________, str.___________________, nr.______,
jud./sector_______________________, tel/fax__________________.
4. Documente care se anexează la cerere*:
Copie de pe CI/BI/ Certificat de înmatriculare al societăţii** (după caz);- 1 exemplar
Copie de pe certificatul de urbanism în termen de valabilitate sau document înlocuitor - 1 exemplar;
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-

-

Plan de încadrare în zonă la scară - 2 exemplare;
Plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul
propus, precum şi drumurile de acces aferente (pentru lucrări care se desfăşoară pe distanţe mari de exemplu: construcţii/modernizări/reabilitări autostrăzi, drumuri etc., se vor depune planuri de
situaţie la scara 1:500 sau 1:1000 numai pentru zonele în care se identifică existenţa reţelelor de
distribuţie gaze naturale) - 2 exemplare;
Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie pentru care se solicită avizul*** (după caz) - 1
exemplar

* În cazuri justificate, pentru elaborarea avizului de principiu operatorul SD poate solicita documente
suplimentare.
**În cazul în care plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copie BI/CI/ Certificat înmatriculare şi pentru
acesta.
***Pentru lucrările de investiţii infrastructură sau alte lucrări de amploare

Data:

Semnătura:

Tariful pentru emiterea avizului de principiu – faza PUD sau SF este de ______ lei/aviz.
Prin semnarea prezentei cereri confirm ca am consulat varianta online a Notei de informare
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce conţine printre altele, informaţii
referitoare la scopul şi temeiul prelucrăriii, durata prelucrării, drepturile mele, măsuri de
securitate, reclamaţii etc.
Data:

DEGR P03-01-02-F-07, Ed.2

Semnătura:

