INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul
derulării contractului pentru produsul Enel Fix Asigurat
Având în vedere oferta Enel Fix Asigurat acceptată de dumneavoastră, întrucât produsul Enel pentru
care ați optat include ca și beneficiu gratuit protejarea dumneavoastră împotriva unor riscuri incluse
în oferta dumneavoastră, respectiv privind conținutul locuinței dumneavoastră (ex. pagube asupra
bunurilor din locuința), deces sau accidente soldate cu invaliditatea temporară ce au avut loc în
perimetrul locului de consum, incapacitate temporară de muncă sau răspundere civilă față de terți, vă
informăm prin prezenta că aceste riscuri vor fi acoperite în baza Acordului de colaborare intervenit
între furnizorul Enel Energie și societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
(denumit în cele ce urmează “Generali”), Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul
Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul
Social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, Cod poștal 011857; Telefon
+4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail:
info.ro@generali.com; Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN
ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO
2886621, Capital social: 178.999.221,7 Lei.
Pentru a beneficia de protecția împotriva riscurilor enumerate mai sus, în baza Consimțământului liber
exprimat de dumneavoastră în acest sens atașat la prezenta, vă informăm că Furnizorul Enel va
transmite către Generali, în calitate de împuternicit al Furnizorului Enel, următoarele date cu caracter
personal care vă aparțin:
nume și prenume, CNP, adresa locului de consum, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul
Eneltel.
Aceste date se transmit în vederea efectuării de către Generali a demersurilor pentru executarea
contractului de asigurare, pentru emiterea și transmiterea către dumneavoastră a Certificatului de
asigurare sau, după caz, reînnoirea acestuia. În cazul în care nu agreați transmiterea acestor date
către Generali, va aducem la cunoștință că, fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter
personal, necesare executării contractului de asigurare, inclusiv documente ce conțin date cu caracter
personal pentru gestionarea cererilor dumneavoastră de acordare de despăgubiri în baza beneficiului
conferit de contract încheiat cu furnizorul Enel, Generali nu va putea să încheie sau, după caz, nu va
putea executa condițiile aferente certificatului de asigurare beneficiu aferent ofertei Enel Fix Asigurat
și astfel nu veți putea beneficia de protecția acordată prin intermediul acestui produs.
Datele dumneavoastră cu caracter
personal sunt prelucrate de Generali
pentru următoarele scopuri:




Prestarea serviciilor de asigurare (emitere,
administrare asigurare, instrumentarea și
soluționarea daunelor, exercitarea dreptului
de regres și/sau, după caz, verificări în scopul
prevenirii și identificării potențialelor fraude);

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal se face în baza:


Contractului de furnizare semnat cu Enel
Energie și a Anexei A



Certificatului de asigurare emis de către
Generali pe numele dumneavoastră la
solicitarea Enel și în care veți fi parte, în baza
căruia puteți solicita o despăgubire sau, după
caz, interesul legitim al Generali de a preveni
efectuarea de plăți de despăgubiri acordate în
mod nejustificat;



Consimțământului dumneavoastră conform
documentului atașat la prezenta Informare;



Unor obligații legale.

Îndeplinirea unor obligații legale.

Vă informam prin prezenta că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate de către
Generali către autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv
reasiguratori, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte
companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate
cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile
prelucrării și numai pentru scopurile menționate mai sus.
Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru emiterea certificatului de asigurare,
pentru executarea acestuia sau, după caz, pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de
date Generali pe perioada de timp în care dumneavoastră sunteți persoana asigurată sau, după caz,
beneficiar sau beneficiar al despăgubirii, la care se va adaugă perioada de timp în care datele sunt
necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de
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asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne
privitoare la stocare.
Vă informăm că, în conformitate cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor personale,
beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea
datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. daca datele nu
mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), dreptul la opoziție, dreptul de a modifica sau de a va
retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care
v-ați exprimat acest consimțământ urmând ca, în acord cu legislația europeana aplicabilă începând
cu data de 25 mai 2018, drepturile menționate anterior sa fie privite în lumina noii legislații și să aveți
și drepturi suplimentare, după cum urmează: dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se
comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către
dumneavoastră a datelor, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor. De
asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor
cu caracter personal, puteți accesa site-ul www.generali.ro.
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus
sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele
comunicate prin prezenta, puteți sa contactați Enel Energie la adresa de email:
dataprotection.ro@enel.com sau pe adresa sediului societății: București, bd. Mircea Voda, nr. 30,
sector 3 sau Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, în atenția
Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștala menționata mai sus.
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