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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 

 

În activitatea pe care o desfășoară, Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A.) prelucrează, în mod responsabil, și acordă o 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 protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum a 

celorlalte reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

În scopul organizării și desfășurării ședințelor Adunării Generale a Acționarilor (AGA), SNGN ROMGAZ SA 

prelucrează următoarele date cu caracter personal ale acționarilor, persoane fizice și, după caz, ale 

persoanelor fizice, reprezentanți ai acționarilor:  

 

 În cazul acționarilor, persoane fizice, care solicită introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de 

zi și/sau supunerea spre aprobarea 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 şi numărul actului de identitate, 

adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă, cetăţenia acționarului, persoana fizică si, după caz, 

modul de exercitare a dreptului de vot; 

 În cazul reprezentanților legali, persoane fizice, ai acționarilor, care solicită introducerea de puncte 

suplimentare pe ordinea de zi și/sau supunerea spre aprobarea AGA  a unor proiecte de hotărâri, 

pentru punctele incluse pe ordinea de zi, precum și a reprezentanților legali, persoane fizice, ai 

acționarilor, care exercită dreptul de vot, în cadrul ședințelor AGA, în numele și pe seama acționarilor: 

numele, prenumele, codul numeric personal, data și locul nașterii, cetățenia, modul de exercitare a 

dreptului de vot; 

 În cazul reprezentanților convenționali, persoane fizice, ai acționarilor, care solicită introducerea de 

puncte suplimentare pe ordinea de zi și/sau supunerea spre aprobarea AGA  a unor proiecte de 

hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi, precum și a reprezentanților convenționali, 

persoane fizice, ai acționarilor, care exercită dreptul de vot, în cadrul ședințelor AGA, în numele și pe 

seama acționarilor: numele, prenumele, codul numeric personal, locul nașterii, adresa de domiciliu, 

cetăţenia reprezentantului convențional, persoană fizică, și, după caz, modul de exercitare a dreptului 

de vot. 
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SNGN ROMGAZ SA 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 intermediul cererilor formulate, 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 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 unui extras din Registrul acționarilor SNGN 

ROMGAZ SA. 

 

SNGN ROMGAZ SA prelucrează datele cu caracter personal, în temeiul art. 10, alin. 5 din Actul constitutiv, 

precum și a celorlalte prevederi statutare și legale aplicabile organizării și desfășurării AGA. 

 

SNGN ROMGAZ SA nu are in intenție să transfere datele cu caracter personal prelucrate, în scopul organizării 

și desfășurării ședințelor AGA, către alte persoane, inclusiv destinatari dintr-o ţară terţă sau o organizaţie 

internaţională. 

 

La nivel de SNGN ROMGAZ SA niciun acționar, persoană fizică, sau 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 producă 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. 

 

Datele cu caracter personal prelucrate, în scopul organizării și desfășurării ședințelor AGA, sunt păstrate, de 

către SNGN ROMGAZ SA, pe suport de hârtie și suport electronic, pe o perioada de 10 ani, sub forma 

dosarelor de ședința AGA.  

 

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 SNGN ROMGAZ SA: 

 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, la rectificarea sau ştergerea acestora; 

 dreptul de a solicita și obține restricţionarea prelucrării şi dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 

caracter personal;  

 dreptul de a obține portabilitatea datelor cu caracter personal;  

 dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 
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