Nr. crt.
1
2

Denumire produs
Eticheta autocolant Admis
Eticheta autocolant Respins

U/M
Buc
Buc

Cantitati Pret unitar/ buc
240.000
40.000

Valoare totala (RON)

Nota: contravaloarea transportului in cele 2 locatii mentionate in Anexa 1 va fi inclusa in pretul unitar

Informarea privind protecția datelor
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 de la intrarea în vigoare a Regulamentului 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(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim
(Art. 6(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,
Datele dvs. de identificare în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea
obiectului stabilit în Acordul de Interconectare încheiat între SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. și DELGAZ GRID S.A.

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. 6/1) lit. f, GDPR)
1

CONTRACT DE PRODUSE incheiat in baza procedurilor interne
DELGAZ GRID SA
1. PARTI CONTRACTANTE:
DELGAZ GRID S.A., cu sediul in Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, etaj IV,
judet Mures, tel. 0365 403300, fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN
RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures,
reprezentata prin d-nul …………. Director General si ………….. - Director General
Adjunct, in calitate de Beneficiar
Si
Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Numar de inmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ],
deschis la [ ], reprezentata legal prin [ ] in calitate de Furnizor

CLAUZE SPECIFICE
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea produselor mentionate in
tabelul de mai jos, de catre Furnizor in favoarea Beneficiarului, in perioada
convenita, in cantitatile, la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
Inserare tabel
2.2
Pentru evitarea oricarui dubiu, dreptul de proprietate asupra produselor
furnizate in baza prezentului contract, precum si rapoartele, analizelesi orice alte
documente care se refera la acestea, se transfera de drept in proprietatea exclusiva a
Beneficiarului in momentul livrarii lor catre Beneficiar in conditiile si la standardele
reglementate in prezentul contract.
3. CONDITII COMERCIALE
3.1
Pretul
3.1.1 Pretul produselor este cel specificat in prezentul contract, in tabelul de la art.
2.1.
3.1.2 Preturile sunt fixe si ferme pe parcursul derularii contractului.
3.1.3 Pretul produselor include toate costurile conform clauzei INCOTERMS 2010
indicate in comanda. Pretul din contract include si.....(dupa caz)......
3.2
Valoarea contractului
Valoarea contractului este de ........... lei, fara TVA. In conditiile in care, la expirarea
duratei contractului, valoarea decontata, din orice motive, nu va atinge valoarea
contractului, Furnizorul nu poate pretinde de la Beneficiar achitarea valorii sau plata
de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului şi
valoarea produselor efectiv livrate pe baza preturilor convenit la art. 2.1.

Anexa nr.

la contractul:

Codul de conduită pentru Furnizori
Actualizat 06.2020
Este extrem de important pentru noi ca furnizorii noştrii să respecte standarde specifice legate de drepturile omului, condiţii de muncă şi
aspecte de mediu. Mai mult, aceştia trebuie să se asigure că aplică standarde morale şi etice stricte şi respectă obligaţiile legale.
DELGAZ GRID recunoaşte în mod expres cele zece principii ale UN Global Compact şi sprijină în mod activ aceste principii fundamentale în domeniul drepturilor
omului, standardelor de muncă, standardelor de mediu, precum şi aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte. Aceste principii joacă de asemenea
un rol important în relaţia dintre DELGAZ GRID şi furnizorii săi şi au fost incluse în Codul de conduită pentru Furnizorii DELGAZ GRID. Furnizori noştri
(inclusiv societăţile lor comerciale, angajaţii, reprezentanţii, subcontractanții şi partenerii de vânzări) trebuie să respecte toate prevederile legale
interne şi externe în vigoare şi să evite toate acțiunile care ar afecta compania sau ar putea face ca DELGAZ GRID sau o companie afiliată DELGAZ
GRID să încalce sau să facă obiectul unor sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare. În plus, în conformitate cu UN Global Compact, ne
așteptăm ca furnizorii noştri să respecte următoarele standarde:
•
•
•

Standarde sociale – respect pentru drepturile omului şi crearea de condiții de lucru adecvate pentru angajați
Standarde de mediu – reducerea impactului asupra mediului
Standarde de guvernanţă corporativă – aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte, astfel încât să se respecte legea în vigoare
(conformitatea)

DELGAZ GRID este dispusă să colaboreze cu furnizorii săi pentru a se asigura că ei vor respecta standardele menționate mai sus. DELGAZ GRID îşi
rezervă dreptul de a monitoriza dacă Codul de conduită pentru furnizori este respectat folosind următoarele metode: declarație pe propria
răspundere a furnizorului, declarație prin intermediul unor terți, depunerea de certificări, precum şi dreptul de a efectua audituri la fața locului
pentru a se asigura că este respectat Codul de conduită pentru furnizori. Codul de conduită pentru furnizori este parte integrantă a contractelor între
DELGAZ GRID şi furnizorii săi, şi furnizorii lor din amonte. Dacă furnizorii nu respectă prevederile Codului de conduită pentru furnizori, este de aşteptat
ca aceştia să întrprindă masuri de remediere imediată. DELGAZ GRID își rezervă dreptul de a nu începe şi/sau de a rezilia contractele cu furnizorii care
nu pot demonstra adeziunea lor la acest Cod de conduită.

Standarde sociale
Respect pentru drepturile omului
Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să respecte şi să sprijine Declarația Universală ONU a Drepturilor Omului, precum şi de a asigura că nu sunt complici in abuzuri în
ceea ce priveşte drepturile omului. Acolo unde există legislaţie naţională specifică, prevalează regulile care oferă o mai mare protecţie angajaţilor.
Securitate şi Sănătate în Muncă
În conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, furnizorii noştri trebuie să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a angajaților lor. Toate
pericolele şi riscurile care rezultă pentru sănătate întâmpinate de către angajați, trebuie evaluate în mod corespunzător şi trebuie luate măsurile de
protecţie necesare. În plus, aceştia trebuie să ofere angajaților cursuri de formare continuă cu privire la regulamentele privind securitatea la locul
de muncă.
Fără exploatarea prin muncă a copiilor, sau muncă forţată sau ilegală
În conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), furnizorii noştri nu trebuie să tolereze exploatarea prin munca a minorilor, munca
forțată, sau orice altă formă de muncă obligatorie.
Fără discriminare sau hărţuire
Furnizorii noștri trebuie să-şi trateze toţi angajaţii cu respect și demnitate. Nici un angajat nu va fi hărțuit sau abuzat fizic, psihologic, sexual sau verbal sau abuzat
în orice fel sau din orice motiv. Interzicerea discriminarii la locul de muncă are aplicabilitate şi asupra recrutării, compensaţiei, promovării respectiv terminării
relaţiilor de muncă.
Transparența programului de lucru și remunerarea
Programul de lucru al furnizorilor noștri trebuie să respecte legile în vigoare. Angajații lor trebuie să primească contracte de muncă în care
programul de lucru și de compensare sunt stabilite în mod explicit. Toate remunerațiile trebuie plătite fără întârziere şi în conformitate cu legile în
vigoare aplicabile ţinând cont de standardele locale, acoperind nevoille de bază şi asigurând şi un venit discreţionar.
Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă
Furnizorii noștri trebuie să respecte libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă al angajaților lor, după cum se menționează în legile aplicabile în
vigoare și convențiile OIM.
Respect pentru comunităţile locale şi indigeni
Furnizorii noştrii sunt datori să minimizeze orice impact negativ fizic, social, de mediu, precum şi riscurile asupra comunităţilor locale respectiv
asupra indigenilor. Furnizorii recunosc circumstanţele speciale ale indigenilor şi trebuie să înţeleagă temerile şi asteptările comunităţilor în care
muncesc şi trăiesc.
Soluţionarea plângerilor
Recomandăm ca furnizorii noştrii să ofere un mecanism de soluţionare a plângerilor pentru a permite eventualelor temeri sau posibile violări ale
acestor standarde sa fie raportate anonim, oferind protecţia identităţii şi evitarea represaliilor. Acolo unde nu e posibil, aşteptăm ca furnizorii
noştrii să asculte cu deschidere temerile ridicate, să acţioneze şi să protejeze persoanele în cauză.
Adiţional furnizorii sunt încurajați să îşi informeze angajaţii să contacteze whistle blower-ul extern DELGAZ GRID (hotline) pentru a raporta
probleme legate de implementarea efectivă şi executarea acestui Cod de conduită, anonim. Pentru mai multe detalii despre sistem şi detaliile de
contact vă rugam accesaţi https://www.eon.com/en/about-us/compliance/whistleblower.html

Standardele de mediu
Protecţia mediului
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să fi dezvoltat și implementat o politică concretă de mediu şi să-şi desfăşoare activitățile lor de afaceri în conformitate
cu toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția mediului.
Manipularea materialelor periculoase
La manipularea substanțelor (materiale, preparate și produse) care sunt clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, furnizorii noştri trebuie să se
asigure că astfel de substanțe sunt achiziţionate, etichetate, tratate, transportate, depozitate, reciclate, și/sau eliminate în condiții de siguranță.
Reducerea utilizării resurselor, deșeurilor şi emisiilor
Furnizorii noștri trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a utiliza mult mai atent și responsabil resursele și să integreze această abordare
în activităţile lor de afaceri și management. Toate sursele de deșeuri, precum şi emisiile în aer, apă, sol trebuie reduse la minim, definite și
monitorizate.

Standardele de guvernanță corporativă

Legislația antitrust și incurajarea competiţiei libere
Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile antitrust naționale și internaționale. Ne aştepăm ca aceştia să încurajeze compeţia liberă, pieţele transparente şi şă
ia măsuri împotriva compeţiei neloiale, a restricţionării competiţiei sau altor comportamente non-transparente. Măsuri preventive corespunzătoare trebuie luate în
acest scop.

Eticheta autocolantă de verificare metrologică a contoarelor si a convertoarelor de gaz
(ADMIS / RESPINS):

Laboratorul de Metrologie
Locaţia Cluj-Napoca
Verificat : .................

Laboratorul de Metrologie
Locația Mediaș
Verificat : .................

RESPINS
la verificare
Data .....................

Dimensiune 40x20 mm
Culoare- pe fond argintiu
- culoare – rosu si negru sigla DELGAZ, text cu negru, material pe fond argintiu

- rezistenta deosebita la conditii de mediu cu pastrarea proprietatilor la factorul UV
-autocolant Oracal 651 cu adeziv polimeric cu o durata de viata de 4 ani
Ioan Pop
Șef Serviciu Control Metrologic

Anti-corupție
Furnizorii noștri trebuie să acționeze împotriva corupției şi mitei, ceea ce include luarea masurilor corespunzătoare pentru prevenirea corupției și
mitei atît în interiorul propriei organizații cât și in întreg lanțul de aprovizionare. Totodată furnizorii noștrii trebuie să se asigure că relațiile
personale nu interferează cu activitățile de afaceri.
Respectarea reglemetărilor piețelor de capital
Furnizorii noștrii trebuie să adere la sancțiunile și embargourile naționale și internaționale precum și alte restricții legate de comerțul exterior,
prevazute de legislație precum si la reglementarile referitoare la tranzationarea energiei. Furnizorii noștrii trebuie să respecte toate reglementarile
nationale și internaționale care guvernează piețele de capital.
Spălarea de bani
Furnizorii noștri trebuie să se abțină de la orice formă de activități de spălare a banilor.
Protecția datelor
Furnizorii noștrii trebuie sa se asigure ca datele personale sunt tratate cu maxim de atenție.
Conflicte de interese
Furnizorii noștri trebuie să se asigure - fără a fi solicitaţi în acest sens - că nu apar conflicte de interese între aceştia şi DELGAZ GRID sau, în cazul în
care astfel de conflicte sunt descoperite, că acestea sunt eliminate și raportate către DELGAZ GRID.
Noi, __________________________________________________________________ (nume furnizor) certificam aplicarea principiilor de mai sus.
Data/Loc__________________________________________ Semnatura ______________________________

3.3
Plata
3.3.1 Termenul de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data
scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara,
scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5-a lunii urmatoare
implinirii termenului de plata.
Sau
3.3.1 Termenul de plata este de 30/45/60 de zile
3.3.2 Termenul de plata se calculeaza intotdeauna de la data ultimului eveniment
in ordine cronologica:
i) receptia produselor;
ii) inregistrarea facturii corecte la adresa mentionata in comenzile de aprovizionare.
3.4
Garantia produselor
3.4.1 Perioada de garantie acordata produselor de catre Furnizor este de ....... luni.
Perioada de garantie a produselor incepe la data receptiei la Beneficiar.
3.4.2 Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La primirea
unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in maximum …. zile de la data primirii notificarii de la Beneficiar,
fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.
3.5
Garantia de buna executie a contractului
3.5.1 Furnizorul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a
contractului in cuantum de ….% din valoarea estimata a contractului de furnizare
produse, respectiv suma de ........... lei, prin scrisoare de garantie bancara valabila cel
putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a contractului prevazut la cap.
4.
4. DURATA CONTRACTULUI, TERMEN DE LIVRARE SI MODIFICAREA
CONTRACTULUI
4.1
Durata
4.1.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti fara
obiectiuni si este valabil pana la data de ...........
4.1.2 Furnizorul se obliga sa livreze produsele contractate (mentionate in tabelul
de la art. 2.1) in conformitate cu toate obligatiile legale ale acestuia si cu prevederile
prezentului contract si ale documentelor anexa la acesta, in termen de ...... zile
calendaristice, de la data transmiterii comenzilor de aprovizionare SAP de catre
Beneficiar.
4.1.3 Obligatiile Furnizorului, prevazute la paragraful 4.1.2 sunt considerate de
catre Parti obligatii esentiale.
4.2
Modificarea contractului
4.2.1 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de vointa al ambelor parti,
in baza unui act aditional semnat in acest sens de Beneficiar si de Furnizor.

5. ANEXELE CONTRACTULUI
5.1
Anexele contractului sunt:
Anexa 1 - Clauzele generale
Anexa 2 - Fisa tehnica a produselor
Anexa 3 - Oferta finala a Furnizorului;
Anexa 4 - Codul de conduita al Furnizorului;
Anexa 5 - Nota de informare GDPR
5.2
Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta
juridica intre parti precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de
contradictie intre prevederile anexelor si prevederile acestui contract, vor prevala
prevederile contractului.
6. PREVEDERI FINALE
6.1
Fiecare parte este de acord sa semneze acest contract folosind semnătura
electronica (gestionata de sistemul DocuSign sau alte platforme similare de
semnatura electronica) si ca aceasta forma de semnare reprezintă voința partilor de
a fi ținute de prevederile contractului ca si cum acesta ar fi fost semnat olograf de
catre reprezentantii legali ai fiecarei parti.

Beneficiar

Furnizor

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. 6/1) lit. f , GDPR)
Pentru a evita creanțele irecuperabile, monitorizăm inițierea procedurilor de insolvență.
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

2

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
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

http://eur-

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(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.
Orice comunicare în sensul celor reglementate de prezenta Informare se va face la adresele
responsabililor cu protecția datelor :
Pentru DELGAZ-GRID SA : Mihai Truţă, Tg. Mureş, Bd. Pandurilor 42, et. 5, birou 5034, cod postal
540554, jud. Mureş, protectiadatelor@eon-romania.ro
Pentru SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A: ..............................
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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.
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