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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date este în vigoare începând cu data de 25 mai 

2018, și aduce schimbări în ceea ce privește modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki 

Donát, nr.27, se aliniază prevederilor Regulamentului și în calitatea sa de Operator, se obligă să respecte 

principiile de protecție a datelor cu caracter personal pentru a se asigura că toate datele sunt: 

 Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 

 Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime; 

 Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 

 Corecte și actualizate; 

 Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este 

necesar în raport de scopul prelucrării; 

 Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate 

adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 

 

Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. colectează și procesează datele personale ale clienților 

cu scopul: 

 

 Încheierii, modificării și executării contractelor de furnizare a apei potabile și a colectării, 

transportării, evacuării şi epurării apelor uzate descărcate în reţeaua publică; 

 Încheierii, modificării și executării contractelor de prestări servicii; 

 Acordării avizelor tehnice; 

 Emiterii facturilor pentru serviciile prestate; 

 Recuperării creanțelor rezultate din aceste contracte; 

 Soluționării solicitărilor/sesizărilor clienților; 

 Acordării asistenței în legătură cu activitățile desfășurate de societate; 

 Recrutării; 

 Angajării. 

 

Prin intermediul acestui Acord se aduce la cunoștința persoanei vizate modul în care datele personale 

sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite în vederea obținerii consimțământului acestuia cu 

privire la prelucrare. 
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I. INFORMARE 

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Nume și prenume; CNP; Număr și serie CI; Nr. 

telefon; Adresă poștă electronică; Adresă de domiciliu/corespondență; Dovada pregătirii și formării 

profesionale; Date referitoare la experiența profesională; Date fiscale/bancare. 

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: 

 

Gospodărie Comunală S.A., colectează și prelucrează datele dumneavoastră, în următoarele scopuri: 

încheierii, modificării și executării contractelor de furnizare a apei potabile și a colectării, transportării, 

evacuării şi epurării apelor uzate descărcate în reţeaua publică; încheierii, modificării și executării 

contractelor de prestări servicii; Acordării avizelor tehnice; Emiterii facturilor pentru serviciile prestate; 

Recuperării creanțelor rezultate din aceste contracte; Soluționării solicitărilor/sesizărilor clienților; 

Acordării asistenței în legătură cu activitățile desfășurate de societate; Recrutării; Angajării. 

 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: 

 

Autoritățile/ instituțiile statului (administrații publice locale, centrale; Judecătorii; Tribunale; Parchete; 

Poliție, etc.), Birouri Executori Judecătoreși, Birouri Notariale, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa 

Națională de Pensii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Bănci, Medicina muncii, ANAF. 

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal: 

 

În vederea prelucrării datelor personale în scopurile menționate, datele cu caracter personal se 

prelucrează de Gospodărie Comunală S.A. până la încetarea relației contractuale sau până la retragerea 

consimțământului dumneavoastră. 

 

Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 

În confomitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE și a legislației naționale, puteți exercita următoarele drepturi: 

 

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificare/ actualizare a 

datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la 

restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție la prelucrare, dreptul de a depune o plângere la 

operator sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor, dreptul de a vă retrage 

consimțământul, dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor. 
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Pentru informații suplimentare cu privire la potecția datelor cu caracter personal prelucrate de către 

Gospodărie Comunală S.A., vă puteți adresa societății, prin înaintarea unei cereri la adresa str. Bánki 

Dónát nr. 27, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna sau la adresa de e-mail secretariat@apacov.ro. 

 

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii 

menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale. 

 

II. ACORD 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 

consumator/client/candidat al societății Gospodărie Comunală S.A. am luat la cunoștință informațiile din 

prezentul document și  

 

 SUNT de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/ scopurile prevăzute în 
prezenta informare. 

 NU SUNT de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/ scopurile prevăzute în 
prezenta informare. 

 

 

 

Client,                                                                                                                         Data, 

 

 

..........................................................................................                                           ................................ 

(Nume, Prenume) 

 

 

............................................... 

(Semnătura) 
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