
 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR 

FIZICE – ACȚIONARI ȘI REPREZENTANȚI I ACȚIONARILOR 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date. 

Societatea CONPET S.A. cu sediul social în Ploiești, strada Anul 1848 Nr. 1-3, J 
29/6/22.01.1991, CIF: RO 1350020, Telefon: +40-244-401360, adresa de email: 
conpet@conpet.ro  vă informează că în activitatea pe care o desfășoară, prelucrează în mod 
responsabil și acordă atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor 
fizice cu care intră în raporturi juridice, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 
din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

În scopul organizării și desfășurării ședințelor Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.), al 
identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționar, în legătură cu 
organizarea ședințelor, cu ocazia desfășurării ședințelor pentru stabilirea hotărârilor adoptate de 
către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru identificarea acționarilor care 
urmează a beneficia de dividende, dividende speciale sau alte drepturi și asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, societatea CONPET S.A. 
prelucrează următoarele date cu caracter personal: 

• În cazul tuturor acționarilor societății: nume prenume, cod numeric personal, seria și 
numărul cărții de identitate, adresa, cetățenia, număr de acțiuni, cont bancar; 

• În cazul acționarilor, persoane fizice, care solicită introducerea de puncte suplimentare pe 
ordinea de zi și/sau supunerea spre aprobare AGA a unor proiecte de hotărâri, pentru 
punctele incluse pe ordinea de zi, precum și în cazul acționarilor, persoane fizice, care își 
exercită dreptul de vot, în cadrul ședințelor AGA: numele, prenumele, tipul actului de 
identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință, 
cetățenia acționarului persoană fizică, modul de exercitare a dreptului de vot; 

În cazul persoanelor fizice reprezentanți legali ai acționarilor, care solicită introducerea de 
puncte suplimentare pe ordinea de zi și/sau supunerea spre aprobare AGA a unor 
proiecte de hotărâri, pentru punctele incluse pe ordinea de zi, precum și pentru 
exercitarea dreptului de vot în cadrul ședințelor AGA, în numele și pe seama acționarilor: 
numele, prenumele, codul numeric personal, data locul nașterii, cetățenia, modul 
de exercitare a dreptului de vot; 

În cazul reprezentanților cu împuternicire specială sau generală, persoane fizice, ai 
acționarilor, care solicită introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi și/sau 
supunerea spre aprobare AGA a unor proiecte de hotărâri, pentru punctele incluse pe 
ordinea de zi, precum și care exercită dreptul de vot, în cadrul ședințelor AGA, în numele 
pe seama acționarilor: numele, prenumele, codul numeric personal, locul nașterii, 
adresa de domiciliu, cetățenia reprezentantului convențional persoană fizică, modul 
de exercitare a dreptului de vot; 

Societatea CONPET S.A. colectează datele cu caracter personal ale acționarilor, 
persoane fizice, și, după caz, ale persoanelor fizice, reprezentanți ai acționarilor: 

• direct de la acționari precum și prin intermediul cererilor formulate de către aceștia pentru 
introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi și/sau pentru supunerea spre 
aprobarea AGA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a 
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ședințelor AGA, precum cu ocazia exprimării dreptului de vot, în cadrul ședințelor AGA, 
prin participare la ședință sau prin corespondență; 

• indirect, prin DEPOZITARUL CENTRAL SA, sub forma datelor din Registrul Acționarilor 
CONPET S.A. 

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat 
de necesitatea conformării unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul 
GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, obligație legală reglementată de Legea nr. 31/1990 a Societăților și Legea nr. 297/2004 
privind Piața de Capital precum și de prevederile statutare și legale aplicabile organizării și 
desfășurării AGA. 

Societatea CONPET S.A. transmite datele dumneavoastră cu caracter personal 
Depozitarului Central care gestionează Registrul acționarilor conform prevederilor legale. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de către societatea CONPET 
S.A. permanent pentru istoric, atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic, sub forma 
dosarelor de ședință AGA, conform specificațiilor din nomenclatorul arhivistic al documentelor. 

La nivel de CONPET S.A. niciun acționar, persoană fizică, reprezentant al unui acționar, 
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv crearea de profiluri, care să introducă efecte juridice, în raport de acționar 
persoană fizică, sau persoană fizică reprezentant al unui acționar, ori care să îl afecteze în mod 
similar, într-o măsură semnificativă. 

În baza Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi: 

• dreptul de acces la date 

• dreptul de rectificare a datelor; 

• dreptul la ștergere a datelor;  

• dreptul de restricționarea prelucrării datelor;  

• dreptul la opoziție; 

• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o notificare scrisă, datată, semnată 
și transmisă pe adresa societății CONPET S.A. 

Societatea CONPET S.A. are implementate măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja 
și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal, va preveni utilizarea sau accesul neautorizat și va preveni încălcarea 
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi 
contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de email: 
dpo@conpet.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa societății. 
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