
Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare REGULAMENTUL (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date, ce stabilește normele referitoare la 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 

precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal, și asigură 

protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a 

dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. 

 

Definiții 

 

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 

persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 

de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 

identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor 

cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea 

de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 

combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, 

specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, 

printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o 

privesc să fie prelucrate; 

 

Drepturile persoanei vizate 

 

Dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obține din 

partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o 

privesc și acces la datele respective. 

Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și completarea datelor cu 

caracter personal care sunt incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de 

a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc iar 

operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care datele cu 

caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate, în cazul în care persoana vizată își retrage consimțământul pe baza 



căruia are loc prelucrarea și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru 

prelucrarea. 

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din 

partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care persoana vizată contestă 

exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, în cazul în care operatorul nu mai are 

nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, sau când persoana vizată s-a 

opus prelucrării. 

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu 

caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite 

aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate 

datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe 

un contract și dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

Dreptul la opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, 

din motive legate de situația particulară în care se află prelucrării datelor cu caracter 

personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu 

excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care 

justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 

persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță. 

 

ECOAQUA S.A., operator al serviciilor de apă potabilă și de canalizare în județele 

Călărași și Ialomița, prelucrează datele cu caracter personal al clienților săi, abonați cu 

contract ai serviciilor de apă și canalizare (numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, 

actul de identitate, codul numeric personal, cetățenia,  adresa  de  domiciliu/branșament, 

email,  telefon, semnătura, etc.). Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract 

la care clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea clientului înainte de 

încheierea unui contract. 

ECOAQUA S.A. prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și 

transparent față de persoana vizată și le colectează în scopuri determinate, explicite și 

legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. 

Clienții care apelează dispeceratul ECOAQUA S.A., și care continuă convorbirea după 

ascultarea mesajului de informare înregistrat, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor 

personale. Aceste date, furnizate prin intermediul liniei telefonice, sunt prelucrate în scopul 

analizării solicitărilor clienților și pentru îmbunătățirea calității serviciilor în legătură cu 

contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Pentru orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele 

dumneavoastră, ne puteti contacta la adresa de e-mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com. De 

asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor la 

nivelul ECOAQUA S.A., la următoarea adresa de e-mail: dpo.ecoaqua@gmail.com. 


