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Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 
(“Regulamentul”) 

 
 

Avand in vedere: 
o Trasmiterea catre ENEL in mod direct, de catre dumneavoastra, a CV-ului, precum si a documentelor anexate la 

acesta; 

o Transmiterea catre ENEL in mod indirect, de catre dumneavoastra, a CV-ului, precum si a documentelor anexate la 

acesta, prin intermediul ............………………………................................; 

o Gasirea de catre ENEL prin intermediul ...…………..…………………………………………………... a CV-ului 
dumeavoastra, precum si a documentelor anexate la acesta 

 
In contextul desfasurarii interviului de angajare, toti candidatii au calitatea de Persoane vizate. 
 
In contextul desfasurarii interviului, aveti obligatia de a avea un comportament decent si de a respecta toate si oricare 
dintre intructiunile reprezentantului ENEL, intructiuni care nu sunt de natura sa va afecteze integritatea fizica sau morala. 
 
De asemenea, precizam ca aveti obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor celorlalte 
date/informatii/acte/documente, inclusiv a datelor cu character personal ale salariatilor/clientilor/tertilor/ colaboratorilor 
ENEL, la care puteti avea acces pe parcursul interviului.   
 
Astfel, in conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE, prin prezenta va transmitem urmatoarele informatii:  
 

 In functie de pozitia pentru care ati optat sau pentru care ati fost selectat operatorul de prelucrare a datelor 
cu caracter personal poate fi: 
 

E-Distributie Banat SA, cu sediul social în Str. Pestalozzi Nr. 3-5 Timisoara, cod unic de identificare J35/274/2002 
(denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va prelucra datele dumneavoastră 
cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 
precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
E-Distributie Dobrogea SA, cu sediul social în Str. Nicolae Iorga nr.89A Constanta, cod unic de identificare 
J13/791/2002 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va prelucra datele 
dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
E-Distributie Muntenia SA, cu sediul social în Bd. Mircea Vodă, nr. 30, Bucuresti, cod unic de identificare 
J40/1859/2002 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va prelucra datele 
dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
Enel Energie SA, cu sediul social în Bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8, sector 3, Bucuresti, , cod unic de 
identificare J40/12303/2007 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va 
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
Enel Energie Muntenia SA, cu sediul social în Bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 5, camera 5.3, sector 3, Bucuresti, cod unic 
de identificare J40/14506/2008 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va 
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
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Enel Romania SA, cu sediul social în Calea Bucuresti – Targoviste 117 Buftea, cod unic de identificare J23/1694/2007 
(denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va prelucra datele dumneavoastră 
cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 
precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare 
 
Enel Servicii Comune SA, cu sediul social în Bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 7, camera 7.9, sector 3, Bucuresti, cod unic 
de identificare J40/12896/2007 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, va 
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
Enel Green Power Romania SRL, cu sediul social în Bd. Mircea Vodă, nr. 30, camera 4.2, et. 4, Bucuresti, sector 
3,  cod unic de identificare J40/7000/2011 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator 
Independent, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
Enel X Romania SRL, cu sediul social in Bd. Mircea Vodă, nr. 30, et. 4, camera 4.11, Bucuresti, sector 3, cod unic de 
identificare J40/1952/15.02.2019 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator Independent, 
va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 
 
Enel X Mobility Romania SRL, cu sediul social în Bd. Mircea Vodă, nr. 30, et.4, camera 4.7, Bucuresti, sector 3, cod 
unic de identificare J40/1951/15.02.2019 (denumită în continuare, “Enel” sau “Operator”), în calitate de Operator 
Independent, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 

 
 

 Responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) 
 

Operatoruii au a numit cate un RPD care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail dataprotection.hr@enel.com.  
 

 Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal 
 

Operatorii Independenti vor prelucra “Datele Personale” comunicate de dumneavoastră in conformitate cu prevederile 
prezentei note de informare.  
 
În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor Personale înseamna orice operațiune sau ansamblu de 
operațiuni efectuate cu si fără  utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor Personale, cum ar fi: colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,  
consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea 
sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
 
Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin 
intermediul unor mijloace informatice sau telematice. 
 
Datele cu caracter personal prelucrate de Operatori sunt: numele si prenumele, data nasterii, semnatura, starea civila, 

adresa domiciliu, adresa resedinta, adresa loc de munca, poze, copii ale diplomelor de studii, precum si a altor 

documente anexate la CV, e-mail, profesie, nr. telefon, formare profesionala, studii, diplome, situatie militara, alte acte 

si documente transmise de dumneavoastra, alte date mentionate in CV, in scrisoarea de intentie sau in scrisoarea de 

recomandare 

 

Nu in ultimul rand, mentionam ca aveti obligatia de vamentine actualizate toate datele cu caracter personal furnizare 
catre Operatori. Astfel, Operatorii isi rezerva dreptul ca la perioade succesive de timp, sa recomande sau chiar sa solicite 
in mod expres reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra in scopurile mentionate 
anterior.   
 

mailto:dataprotection.hr@enel.com


               

3 

 

 
 

 Scopul și temeiul juridic al prelucrării Datelor Personale  
 

Operatorii vor prelucra Datele Personale ale dumneavoastra:  
 

 

 
Transmiterea anumitor Date Personale de catre dumneavoastră este necesară pentru incheirea/concretizarea relatiei 
de munca. Prin urmare, un eventual refuz din partea dumneavoastră ar putea conduce la imposibilitatea evaluarii 
calitatilor dumneavoastra profesionale, precum si la imposibilitatea desfasurarii interviului. Totodata, mentionam ca 
indiferent de continutul documentelor transmise de dumneavoastra, ENEL va prelucra doar datele strict necesare pentru 
evaluarea calitatilor dumneavoastra profesionale in vederea integrarii in echipa din care puteti face parte.  
 
Transmiterea anumitor Date Personale de catre dumneavoastra este voluntară pentru indeplinirea altor scopuri, in afara 

contractului individula de munca (realizarea sectiunii profesionale dedicate fiecarui candidat in parte). Lipsa 

consimțământului dumneavoastra pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii 

contractului de munca cu Operatorul relevant..  

 

Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. 

 

 Destinatarii Datelor Personale  
 

Datele Personale ale dumneavoastra vor putea fi dezvaluite, în scopurile amintite mai sus, la dispoziția următorilor 

destinatari: dumneavoastra, reprezentantilor dumneavoastra, imputernicitiilor Operatorilor (de exemplu: furnizori de 

servicii IT), alte companii din Grupul ENEL, salariatilor si/sau colaboratorilor Operatorilor sau ai altor societati apartinand 

Grupului Enel, prezenti in spatiul Uniunii Europene.  

 

urmare a: In urmatoarele scopuri specifice:  

efectuarii unor 

demersuri pre-

contractuale in scopul 

recrutarii si 

selectionarii, angajarii 

in cadrul Operatorilor; 

- desfasurarea de catre Operatori a activitatii proprii curente de resurse umane;  

- elaborarea si transmiterea de rapoarte anonime catre alte companii din Grupul 

ENEL, in scop statistic;  

- evaluarea calitatilor profesionale  in vederea selectionarii pentru angajarea in echipa 

din care puteti face parte, desfășurarea procesului de recrutare;  

- transferul datelor cu caracter personal catre alti destinatari exclusiv in scopul ducerii 

la indeplinire a activitatilor mentionate in cadrul prezentei Note de informare; 

 

 

- efectuarea activitatilor de back-up si disaster recovery a tuturor datelor, documentelor 

si informatiilor procesate de catre salariatii Enel prin intermediul patrimoniului 

Operatorului, indiferent de forma acestora sau de mediul de stocare a acestora (spre 

exemplu, dar fara a se limita la: servere, cloud, dischete, cd-uri, dvd-uri, stick-uri de 

memorie);   

- monitorizarea video in scopul protejarii integritatii fizice si morale a dumneavoastra, 

control acces in sediile/reprezentantele/punctele de lucru in care Operatorii isi 

desfasoara activitatea; 

- monitorizarea si protejarea functionalitatii si securitatii sistemelor informatice, a 

datelor si informatiilor prelucrate in cadrul desfasurarii activitatii proprii curente de 

gestiune economico-financiara si adminsitrativa; 

exprimarii 

consimtamantului 

dumneavoastra  

- păstrarea CV-ului și a datelor de contact în bazele de date a Operatorilor în scopul 

contactării viitoare în legătură cu alte poziții similare cu cea pentru care ati aplicat 

si/sau alte pozitii vacante în cadrul Grupului Enel  
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De asemenea in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru pastrarea CV-ului dumeanoastra in baza de date a 

Operatorilor, mentionam ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre alte societati 

apartinand Grupului Enel, societati care nu sunt prezente in spatiul Uniunii Europene.  

 

 Transferul Datelor Personale 
 

Datele Personale ale dumneavoastră vor fi prelucrate în Uniunea Europeană și, tari situate in spatiul Uniunii Europene. 

Vă informăm că, în ciuda faptului că Grupul Enel adoptă instrucțiuni de lucru comune tuturor statelor în care activează, 
transferul Datelor Personale ale dumneavoastră ar putea fi expus unor riscuri legate de particularitățile legislațiilor locale 
în materie de transfer al Datelor Personale.  

 

 Perioada de prelucrare si de stocare a Datelor Personale 
 

Datele Personale ale dumneavoastra vor fi prelucrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și, în orice 
caz, până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate. Ulterior, respectiv la finalul procesului de recrutare, datele 
vor fi șterse. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate ulterior finalizării procesului de recrutare pe baza 
consimțământului dumneavoastră pentru a fi contactat în viitor în legătură cu ale oportunități de angajare în cadrul Enel. 
În acest caz, datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 3(trei) ani de la data incheierii procesului de recrutare pentru 
care ati aplicat. 

 

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Operatori pe tot 
parcursul derularii procesului de recrutare, selectie si angajare, cu excepția cazurilor în care legislația impune un termen 
mai mic de stocare (de ex., în ce privește durata de stocare a înregistrărilor sistemului de supraveghere video). 

 

 Procesul decizional automatizat si crearea de profiluri 
 

Datele Personale ale dumneavoastra NU fac obiectul unor operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal 
intemeiat exclusiv pe baza unui proces decisional automatizat si/sau care sa presupuna crearea de profiluri, care produc 
sau ar putea produce efecte juridice care va privesc sau care sa va afecteaze pe acestia intr-o masura semnificativa. 

 

 Drepturile persoanelor vizate  
 

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele Personale ale dumneavoastra, aveți dreptul:  
a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie; 
b) să solicitați rectificarea acestora; 
c) să solicitați ștergerea acestora; 
d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor; 
e) să vă opuneți prelucrării datelor;  
f) să va exercitati dreptul de portabilitate a datelor;  

 
Pentru mai multe informații cu privire la Datele Personale ale dumneavoastra vă veți putea adresa Operatorului la 
urmatoarea adresa de e-mail: dataprotection.hr@enel.com. 
 
Vă amintim că aveți dreptul de a face o reclamație la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, 
website: http://www.dataprotection.ro/.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataprotection.hr@enel.com
http://www.dataprotection.ro/
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PRIN SEMNAREA PREZENTULUI DOCUMENT, SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA 

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

...............................canditat(a) pentru functia 

de.............................................................………………………………...........................… - departament 

….............................................………………………………………………………., serviciul/directia 

……………….......…….….............................................................................................................………..,  

DECLARA SI GARANTEAZA FAPTUL CA: 

In cazul in care pozitia/functia vacanta nu corespunde profilului meu profesional,  imi ofer consimtamantul in 
ceea ce priveste pastrarii in baza de date a Operatorului a CV-ul, precum si a documentelor anexate la acesta, timp de 
3(trei) ani de la data incheierii procesului de recrutare pentru care am aplicat, în scopul contactării viitoare în în legătură 
cu alte poziții similare cu cea pentru care ati aplicat si/sau alte pozitii vacante în cadrul Grupului Enel.  

* Declar si garantez ca am primit 1(una) copie a prezentei note de informare.  
 
* Campuri obligatorii.  
 
 
 

Sectiune dedicata in mod EXCLUSIV candidatului identificat anterior. 

 
 
Prezenta nota de informare a fost incheiata, astazi ........................................., in ………………………………..., in 2 

(doua) exemplare orginale, unul pentru candidat si unul pentru potentialul Angajator.  

 
Nume si prenume candidat:  

 

………………………………….................................................................................................................... 

(in clar si cu litere de tipar) 

 

Semnatura candidat: ......................………………................................................................................... 

 

Data: …………………………............................…..................................................................................... 

 

 
 
 

Nume si prenume Intervievator  
 
.......................................................................................................................... 
(in clar si cu litere de tipar) 

 

Semnatura Intervievator: ……………………………............................................................................. 

 

Data: …………………………………………………..................................................................................... 

 

 


