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Operatori economici

Delgaz Grid SA
Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureş
Erwin Wagner

Nr.fax:

T +40-745 676 341

10.03.2022, Tg Mures

Stimați domni/stimate doamne,

Abreviere

Delgaz Grid SA, vă invită să transmiteti oferta in vederea furnizarii a 3
buc Unitate de aprindere electronica, conform descrierilor din Caietul
de Sarcini si documentele atasate. Produsele vor fi livrate conform
comenzilor SAP transmise catre furnizor.
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1.
Principalele date ale achiziției:
•
Comanda se va emite pentru 3 buc;
•
Documentele vor fi redactate in limba română;
•
Atribuirea se face prin competiţie, criteriul de atribuire aplicat:
preţul cel mai mic;
•
Prețul ofertat va fi exprimat in lei/Euro si fara TVA;
•
Termen de livrare: max 45 zile de la data comenzii;
•
Ofertele vor fi conforme cu cerințele din Caietul de Sarcini;
2.
Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în
ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare
este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea
dvs ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online
denumită Synertrade (unde se vor parcurge etapele calificarii).
3.
Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara: - nu se aplica
4.
ferm;
-
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Oferta va contine:
Oferta financiară, se va întocmi în lei/Euro, fără TVA. Prețul este
Oferta tehnica;
Termenul de livrare;
Garanţia;

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Fax
Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Limba de redactare a ofertei : Romana;
Termenul de plata agreat este de 45 zile EOM de la facturare si
depunere facturi;
Data limita pentru depunerea ofertei: 17.03.2022, pe adresa de email erwin.wagner@delgaz-grid.ro.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente livrarii
produsului in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si a
comenzilor de aprovizionare SAP, precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.
Termene de plată agreate DELGAZ-GRID
45 days EOM - net,
*EOM=End of
Month
15 days EOM - 2%
cash discount
*EOM=End of
Month
15 days - 3% cash
discount

Termenul general 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
general 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 general de plata.
Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data
scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
general 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 general de plata.
In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile acesta
va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta
situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a
lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va
cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.

5.
Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei, termenul limita este
14.03.2022;
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 17.03.2022; Ofertele se
vor transmite pe adresa de e-mail erwin.wagner@delgaz-grid.ro.
Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade (daca este cazul);
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de clarificarii a aspectelor neclare din oferta
(daca este cazul);
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea
contractului/emiterea comenzii cu ofertantul clasat pe locul 1;
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si
ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare si
documentatia atasata.
Transmitem în ataşament :
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Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Fax
Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

-

Caiet de Sarcini, ST;
Anexa privind protecția datelor

Cu stima,

ERWIN
WAGNE
R

Digitally signed
by ERWIN
WAGNER
Date: 2022.03.09
15:50:38 +02'00'

Erwin Wagner
(Responsabil Categorie Globala)

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON
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Unitate de aprindere electronică
Unitatea de aprindere este potrivită pentru aprinderea gazelor și vaporilor combustibili.
Bujia trebuie plasată în focar și conectată la ieșirea unității de aprindere. Intrarea unității de
aprindere trebuie să fie alimentată cu 12V DC, apoi o scânteie electrică de energie suficientă
este generată continuu la ieșire. Această scânteie generată de bujie aprinde amestecul de
gaz.
Scânteia continuă atâta timp cât unitatea de aprindere este alimentată cu 12V DC. O bujie
auto poate fi folosită ca bujie. Este recomandată o baterie de mașină pentru alimentarea de
12V DC. Unitatea de aprindere este protejată împotriva polarității inverse.
Mediul de instalare trebuie proiectat pentru a preveni operarea accidentală (de exemplu:
pornire cu două butoane).
Pentru a asigura o utilizare în siguranță, stați la o distanță sigură din cauza riscului de
electrocutare (30 kV) și incendiu.
Unitatea de aprindere trebuie acționată de la distanță.

Date tehnice
-

Dimensiuni:
Greutate:
Grad de protectție:
Voltaj:
Intensitate curent:
Voltaj secundar:
Distanța de scânteie:
Energia scânteii:
Numărul de scântei:
Temperatura de lucru:
Timp relativ de pornire (Bi):

200 x 300 x 80 mm
2,2 kg
IP54
12,5 - 15VDC
2A
25 – 30kV
1 – 1,5 mm
10 – 30 mJ
3 – 15 1/s
-10 - +50 ⁰C
30%

Elektronikus gyújtó egység
A gyújtó egység alkalmas éghető gázok és gőzök begyújtására. A gyújtó gyertyát a tűztérben
kell elhelyezni és csatlakoztatni kell a gyújtó egység kimenetére. A gyújtó egység bemenetére
12V egyenfeszültséget kell adni, ekkor a kimeneten megfelelő energiájú villamos szikra
keletkezik folyamatosan. Ez a szikra a gyújtó gyertyán keresztül meggyújtja a gázkeveréket.
A szikrázás addig tart, ameddig a gyújtóegység 12V egyenfeszültséget kap.
Gyújtógyertyaként gépkocsi gyújtógyertyáját használhatjuk. A 12VDC tápellátáshoz gépkocsi
akkumulátor javasolt. A gyújtó egység fordított polaritás ellen védett.
A telepítési környezetet úgy kell kialakítani, hogy véletlen szerű működtetés ne fordulhasson
elő (pl: kétgombos indítás).
A biztonságos használat érdekében álljunk megfelelő távolságra az áramütés (30kV) és a
tűzveszély miatt. A gyújtóegység működtetését távolról végezzük.

Műszaki adatok:
-

Méret:
Súly:
Védettség:
Működtető feszültség:
Áramfelvétel:
Szekunder feszültség:
Szikraköz:
A szikra energiája:
Szikraszám:
Működési hőmérséklet:
Relatív bekapcsolási idő Bi:

200 x 300 x 80 mm
2,2 kg
IP54
12,5-15 VDC
2A
25-30 kV
1-1,5 mm
10-30 mJ
3-15 1/s
-10- +50 ⁰C
30%

Electronic ignition unit
The ignition unit is suitable for igniting combustible gases and vapours. The spark plug shall
be placed in the firebox and connected to the output of the ignition unit. The ignition unit
input shall be supplied with 12V DC, then an electrical spark of sufficient energy is
continuously generated at the output. This spark ignites the gas mixture through the spark
plug.
The sparking continues as long as the ignition unit is supplied with 12V DC. A car spark plug
can be used as a spark plug. A car battery is recommended for 12VDC power supply. The
ignition unit is protected against reverse polarity.
The installation environment must be designed to prevent accidental operation (e.g.: twobutton start).
To ensure safe use, stand at a safe distance due to the risk of electric shock (30kV) and fire.
The ignition unit must be operated remotely.

Technical data
-

Size:
Weight:
Protection:
Voltage:
Current:
Secondary voltage:
Spark distance:
Energy of spark:
Number of spark:
Working temperature:
Relative turn-on time (Bi):

200 x 300 x 80 mm
2,2 kg
IP54
12,5 - 15VDC
2A
25 – 30kV
1 – 1,5 mm
10 – 30 mJ
3 – 15 1/s
-10 - +50 ⁰C
30%

Data Protection Notice
Compliance with data protection regulations is very important to us. Below we provide you with information about the processing of your personal data in connection.
The following provisions apply from 25/5/2018, meaning upon entry into force of the General Data
Protection Regulation (GDPR).
A. Use of your data in the conclusion, execution and termination of a
contractual relationship (Art. 6(1) lit. b GDPR) or in our legitimate interest
(Art. 6(1) lit. f GDPR)
We process your personal data in accordance with current regulations on data protection.
We use your data to conclude, execute or terminate a contract with you or your employer. More specifically, this data consists of
•
•
•

Your name,
Your business address
Your business contact information, such as telephone number and email address.

If you are our contractual partner, we collect additional information from you, such as
•

Your banking information

for the purpose of concluding, executing and terminating the contractual relationship.
If you are a representative / employee or our partner's contact person, we use your personal data
to manage the relationship with the client you represent, or we may rely on your personal data in
preparing the materials needed to provide our services. We may process some of your data to fulfil
the legal obligations incumbent on the company in the context of the services provided, including the
processing of the requests made or the performance of the verifications and formalities related to
the commercial relationship being conducted by the company or for fulfilling a legal obligation of the
company, through regulations of the National Regulatory Authority for Energy (ANRE).
In all cases, the data is provided either directly by you or by our contractual partner. The data collections processed in this context are generally identification data (first name, last name, e-mail address, telephone) the address for which the services are requested, the mailing address and other
personal data that we provide you can provide directly or are needed and result from the unfolding
of contractual relationships (such as: place of consumption code, installation code, index, consum
amount etc.).
If we did not collect this data directly from you, we obtained it from public sources
B. Provisions relating to the credit check (legitimate interest - Art. 6(1) lit. f, GDPR)
If you are our contractual partner, under certain circumstances we conduct a pre-qualification process in establishing contractual relationships.
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This means that we
•

determine whether taking into consideration the provisions of the Money Laundering Act,
the UK Bribery Act and the EU sanctions list pursuant to EU Directives 2580/2001 and
881/2002 we may enter into a business relationship with you and

•

verify your credit worthiness.

In conducting a credit check, prior to concluding the contract we obtain information relating to credit
worthiness from credit reporting companies.
We may refuse to conclude a contract with you if the credit check yields negative indicators with regard to credit worthiness.
The indicators on creditworthiness can be serious negative indicators (insolvency, statutory declaration, remand order), which are negative indicators of actions by you that are not in compliance with
contract well as probability values for assessing creditworthiness (so-called scoring).
The credit reporting companies store data they receive from, for example, banks and businesses. This
data includes last name, first name, date of birth, address as well as information on outstanding
claims and actions not in compliance with contract. The credit reporting companies make this data
available to their partner companies so that the latter can review credit worthiness. Requirements:
The credit reporting companies’ contracting partners have a legitimate interest that the data is transmitted to them. A legitimate interest can be the intention to conclude a contract, for example. If you
want to get information about the data kept on you, you can get it directly from the credit reporting
companies.
C. Provisions relating to the credit check (legitimate interest - Art. 6(1) lit. f, GDPR)
To avoid bad debts, we monitor the initiation of insolvency proceedings.
D. Retention Period
The following applies to the employees of our contractual partners: The personal data provided by
your employer is retained by us in a database as long as and for the purpose of placing potential additional orders by your employer until your employer or we are no longer interested in maintaining a
business relationship.
The following applies if you are the contractual partner: After termination of the contractual relationship, we will store data relevant to this contractual relationship for the statutory retention periods and
delete it once that period has expired. Exempted is the personal data you provided that we will retain
in a database as long as and for the purpose of placing potential additional orders by us from you until
you or we are no longer interested in maintaining the business relationship. You shall notify us in the
event there is no longer an interest in maintaining a business relationship.
E. Recipients and Categories of Recipients
Where necessary we provide personal data to companies in our group or to external service providers (e.g. for billing and for IT services) on the legal basis of a data processing agreement.
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Additional recipients of your data may be:
•

Public authorities on the basis of statutory provisions (e.g. social insurance carriers, financial
authorities, police, public prosecutor’s office, regulatory agencies).

F. Data transfers to third countries
Data transfers to countries in which no adequate level of data protection exists (“third countries”)
result as part of the administration, development and operation of IT systems and only insofar as (a
the transfer is generally permissible, and b) special conditions exist for transmission to a third country, in particular the data importer guarantees an adequate level of data protection in accordance
with EU standard contractual clauses for the transfer of personal data to data processors in third
countries.
The EU standard contractual clauses can be downloaded at this link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

G. Your rights
The party responsible for processing your data is the contracting partner. You can find this in the contract that was concluded with you or ask your employer.
You are entitled at any time to object to the commercial or other use of your data if this use of this
data occurs on the basis of Art. 6(1) lit. f GDPR (protecting the legitimate interests of the party responsible). To do this, all you need do is send a simple message to us.
You can continue to request information at any time about the data we have stored on you, the correction of errors as well as its deletion if the data is no longer needed or a restriction on processing
of your data.
You are entitled to receive your data in a structured, conventional, machine-readable and interoperable format and to transfer it to another responsible party if you made the data available with your
consent or the processing of the data is required to fulfil a contract. This does not apply if we process
the data, because we are legally obligated to process it. Upon request we will transfer your data to a
third party named by you or to another company.
You can find the appropriate data protection officer in the list at the following link protectiadatelor@eon-romania.ro
In addition, you may lodge a complaint with a regulatory authority. You can turn to a regulatory authority with jurisdiction where you are or to one with jurisdiction where we are.
The Contractor is required to inform his employees, in accordance with the "Data Protection Notice",
that the E.ON Group companies process data of the contractor's employees / representatives and
what this processing involves. If you are our contractual partner and, for example, as PFA you are
covered by the provisions of the data protection legislation, this information concerns you in the way
we process your personal data.
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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 cu începere de la 25.05.2018, adică 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.

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)
Dacă sunteți partenerul nostru contractual, în anumite situații desfășurăm un proces de precalificare
în vederea stabilirii relațiilor contractuale.
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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
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:
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•

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.
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
informați
vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
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