NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor, persoane fizice, și ale persoanelor
fizice, reprezentanți ai acționarilor, în scopul organizării și desfășurării ședințelor Adunării Generale a
Acționarilor (denumită în continuare ”AGA”).
În activitatea pe care o desfășoară, ELECTROMONTAJ S.A., societate pe acțiuni înființată legal și
funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1,
Sector 4, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/1099/1991, cod unic de înregistrare
RO566 (denumită în continuare “Societatea”) prelucrează în mod responsabil și acordă o atenție
deosebită protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, 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 și de abrogare a
Directivei 95/46/CE, precum a celorlalte reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor cu
caracter personal.
1. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal
Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale acționarilor sunt următoarele:









înregistrarea în Registrul acționarilor, modificarea/rectificarea unor informații cu privire la
acționarii existenți; eliberare extras din Registrul Acționarilor;
convocarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor corporative / AGA;
pregătirea convocatorului, transmiterea și publicarea convocatorului pentru asigurarea
dreptului la informare conform legii (ex. la Monitorul Oficial, ziar, pe site-ul societății) inclusiv
publicarea ordinii de zi completată;
implementarea hotărârilor adoptate în cadrul AGA, potrivit dispozițiilor legale;
calculul, înregistrarea, distribuirea și plata de dividende conform numărului de acțiuni deținute
de fiecare acționari în parte;
realizarea comunicărilor oficiale legate de situația companiei de interes pentru acționariatul
Societății;
îndeplinirea intereselor legitime ale Societății, prin răspunsul la solicitările de furnizare
informații în vederea cunoașterii clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și combaterii
finanțării terorismulu, la solicitarea auditorului, pentru realizarea de audituri și investigații
interne etc.

2. Categorii de persoane vizate
Dat fiind cadrul reglementar aplicabil, în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal, aferent
organizării și desfășurării AGA și, respectiv, implementării hotărârilor/deciziilor adoptate în cadrul AGA,
ELECTROMONTAJ S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane
vizate:
 Acționarii Societății - persoane fizice;
 Reprezentanții legali acționarilor persoane juridice ai Societății - persoane fizice;
 Împuterniciții generali sau speciali ai acționarilor Societății desemnați prin procură;
 Persoanele fizice sau reprezentații persoanelor juridice care fac parte din Consiliul de
Administrație, conducerea Societății.

Electromontaj SA・Strada Candiano Popescu 1, 040581 București România・electromontaj.ro・office@em.ro

3. Categorii de date cu caracter personal
În scopul organizării și desfășurării ședințelor AGA, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter
personal ale acționarilor, persoane fizice și, după caz, ale persoanelor fizice, reprezentanți ai
acționarilor:













În cazul acționarilor persoane fizice: numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și
numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, cod numeric personal, locul și data nașterii,
și, după caz, modul de exercitare a dreptului de vot;
În cazul reprezentanților, persoane fizice, ai acționarilor persoane fizice sau juridice: numele,
prenumele, adresa de domiciliu, cod numeric personal, locul și data nașterii și, după caz, modul
de exercitare a dreptului de vot;
Detalii personale financiare: informații legate de contul bancar; detalii privind dividendele;
Calitatea deținută, în baza căreia are loc prelucrarea (acționar, reprezentant legal al
acționarului, împuternicit special sau general al acționarului, succesor, cesionar, etc);
Opiniile, întrebările adresate Operatorului, potrivit calității deținute;
Informații privind acțiunile și modificările în deținerea proprietății asupra acțiunilor (indiferent
de natura juridică a transmiterii proprietății - cesiune, succesiune și altele);
Detalii din actele pe baza cărora se certifică înregistrările operate și calitatea deținută;
Detalii privind organizarea AGA (detalii privind votul prin corespondență; rapoarte și situații
financiare anuale, etc);
Semnătura olografă;
Date de contact (adresă, telefon, e-mail).

4. Modalitatea de colectare a datelor
Societatea colectează datele cu caracter personal ale acționarilor, persoane fizice, și, după caz, ale
persoanelor fizice, reprezentanți ai acționarilor:
 direct de la aceste categorii de persoane, prin intermediu cererilor formulate, prin participare la
ședință sau prin corespondență;
 indirect, sub forma unui extras din Registrul acționarilor Societății.
5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe suport de hârtie și suport electronic, pe toată perioada de
existență a Societății, sub forma dosarelor de ședință a AGA.
Dacă este cazul, datele necesare plății (ex. dividende) (cont bancar, nume, prenume, adresă, cod
numeric personal, buletin/carte de identitate) se vor păstra pe o perioadă de păstrare a documentelor
contabile conform prevederilor legale.
6. Drepturile persoanei vizate
Fiecare acționar, persoană fizică, sau după caz, persoană fizică, reprezentant al unui acționar, are
următoarele drepturi în privința prelucrării datelor cu caracter personal de către Societate:
dreptul la informare - permite persoanei vizate să fie informată cu privire la prelucrarea datelor
personale;
dreptul de acces - permite persoanei vizate să obțină detalii relevante prelucrării datelor
personale;
dreptul la rectificare - permite persoanei vizate rectificarea datelor personale, dacă acestea au
fost incorect prelucrate;
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-

dreptul de a fi uitat - permite ștergerea datelor personale ale persoanei vizate, în anumite
cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au
fost colectate);
dreptul la restricționarea datelor prelucrate - permite persoanei vizate obținerea restricționării
procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana fizică contestă
exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită Operatorului verificarea);
dreptul la opoziție - permite persoanei vizate să se opună prelucrării datelor personale în
condițiile și limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor - permite persoanei vizate să primească datele personale pe
care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmită aceste
date altui operator de date;
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către:
a) ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, precum și la
adresa de e-mail: office@em.ro , sau, după caz;
b) Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, cod postal 010336, Romania, telefon:
+40.318.059.211, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
7. Alte aspecte
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în
condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru
asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din GDPR.
La nivelul Societății, niciun acționar, persoană fizică sau persoană fizică, reprezentant al unui acționar,
sau altă persoană vizată de operațiunile de prelucrare aferente AGA, conform prezentei Note de
informare, nu va face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter
personal, inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice, în raport de persoana vizată
respectivă, ori care să îl afecteze, în mod similar, într-o măsură semnificativă.
Persoanele vizate pot solicita oricând clarificări privind prezenta Notă de informare printr-o solicitare
scrisă adresată Societății la sediu, sau prin email la: office@em.ro .
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