
Declaraţie de informare și de acceptare  

a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către  GAZ EST SA 

 

  Subsemnatul(a) [...........................................................·], în calitate de SOLICITANT, declar că am fost 

informat(ă) cu privire la operațiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de date 

personale care sunt colectate şi prelucrate în cadrul activităților derulate de Societatea GAZ EST SA, cu sediul social 

în Municipiul Vaslui, str. Călugăreni, nr. 43, jud. Vaslui, înregistrată la ORC VASLUI nr. J37/ 170/ 2002, CUI RO 

14679859, în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD)  conform Licentei de 

distributie nr. 1807/2013 /operator economic autorizat ANRE și de furnizor de gaze naturale autorizat ANRE 

conform Licentei de furnizare  nr. 1808/2013, în scopul realizării serviciilor de racordare la sistemul de distribuție 

a gazelor naturale sau modificarea racordului și/sau a stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-

măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, respectiv furnizare gaze naturale, și 

 îmi dau consimțământul    nu îmi dau consimțământul  

ca datele mele personale (nume, prenume, adresa, data nașterii, cetățenia, etnia, CNP, imagine, număr de telefon, 

stare civilă precum și orice alte date cu caracter personal prevăzute de legislatia in domeniul gazelor naturale) să fie 

colectate, stocate și prelucrate în vederea  stabilirii relației contractuale cu societatea GAZ EST SA și subsemnatul(a). 

 De asemenea, am fost informat(ă) și  

 îmi dau consimțământul    nu îmi dau consimțământul  

cu privire la comunicarea directă dintre subsemnatul(a) și GAZ EST S.A. în vederea divulgării, prelucrării sau 

transmiterii datelor cu caracter personal. 

 Am fost informat(ă) cu privire la faptul că anumite date personale pot fi transmise către alte persoane fizice 

sau juridice, autorități publice, agenții sau alte organisme care prelucrează datele cu caracter personal în numele 

operatorului sau pentru operator, fiind necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății    GAZ EST S.A. în 

calitatea sa de OSD/furnizor de gaze naturale. 

 Am luat la cunoştinţă că datele mele personale vor fi tratate în mod confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu legislația română în domeniu. 

 Mi s-a pus în vedere faptul că refuzul sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor 

personale, astfel cum este specificat mai sus, precum și refuzul de furniza datele personale necesare şi solicitate de 

către GAZ EST S.A., determină  imposibilitatea  stabilirii  raporturilor  juridice  specifice, această situație nefiind  

imputabilă societății GAZ EST S.A. 

 Am fost informat(ă) că potrivit legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, am 

dreptul, în mod gratuit, de a solicita accesul la datele mele personale, rectificarea acestora, restricționarea 

prelucrării, ștergerea acestora, portabilitatea acestora, dreptul de mă opune prelucrării, precum și dreptul de a-mi 

retrage consimțământul, în măsura în care acestea nu contravin legii.  

 Am luat la cunoștință că aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către SC GAZ EST 

SA , fie în format fizic, la adresa din loc. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 43, jud. Vaslui, fie în format electronic, la adresa 

de e-mail DPO@gazest.ro. 

 Am luat la cunoștință că mai multe informații privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal  

pot fi găsite pe site-ul Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

www.dataprotection.ro și pe site-ul societății www.gazest.ro 

Data                                                                        NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI 

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

                    SEMNĂTURA SOLICITANTULUI 

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