
NOTA DE INFORMARE
in temeiul art. 13 al Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal („RGPD”) de catre operatorul Generali,  pentru asigurarea gratuita atasata 

contractului de furnizare energie electrica Enel 

Oferta de furnizare de energie electrica de la Enel pe care ati acceptat-o include, ca beneficiu gratuit, protejarea pentru 
riscurile de Invaliditate Permanenta Totala din orice cauza, Deces din orice cauza si Pierdere Involuntara a Locului de Munca 
(Somaj). Aceste riscuri vor fi acoperite in baza unui Acord de colaborare dintre furnizorul dvs. de energie electrica, Enel 
Energie / Enel Energie Muntenia si Asiguratorul GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (numit “Generali”). 
Pentru acest beneficiu gratuit pe care il primiti, Generali prelucreaza datele dvs. cu caracter personal si in acest scop va 
informam cu privire la:

1. Ce inseamna prelucrarea datelor personale de catre Generali:
Prelucrarea datelor personale inseamna orice operatiune sau ansamblu de operatiuni efectuate cu utilizarea de procese 
automatizate si aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in 
orice alt mod, compararea sau interconectarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Va informam ca aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum si/ sau prin 
intermediul unor mijloace informatice sau telematice.
In cazul in care nu sunteti de acord ca datele dvs. cu caracter personal sa fie prelucrate de Generali, nu veti putea beneficia 
de protectia oferita prin asigurarea Generali, deoarece Generali nu poate incheia si/ sau nu poate desfasura activitati de 
asigurare pentru dvs. fara a avea acces la datele dvs. cu caracter personal.
Lipsa consimtamantului dumneavoastra pentru scopul de marketing, nu va avea absolut nicio consecinta asupra asigurarii. 

2. Cine prelucreaza datele pentru acest beneficiu gratuit:
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. este o Companie membra a Grupului Generali, listata in Registrul 
Grupurilor de asigurare gestionat de catre IVASS sub nr. 26, Administrata in sistem dualist, are sediul social in Bucuresti, 
Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 si 7, Cod postal 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, este autorizata de Comisia de 
Supraveghere a Asigurarilor, are Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calitatii, Certificat 
R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Capital social: 178.999.221,7 Lei este Operator de prelucrare a datelor cu 
caracter personal si va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale incidente 
in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si in conformitate cu prevederile prezentei Note de Informare.

3. Care sunt datele cu caracter personal prelucrate pentru acest beneficiu gratuit:
Generali va prelucra urmatoarele date cu caracter personal care va apartin: nume, prenume, CNP, adresa domiciliului sau de 
corespondenta, adresa locului de consum (pentru situatia cand acestea sunt diferite), adresa de email, numarul de telefon, 
codul Eneltel.

4. Scopul si baza juridica a prelucrarii:
Generali va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru realizarea urmatoarelor scopuri:
-  Incheierea asigurarii  – beneficiu gratuit pentru dvs.;
-  Transmiterea catre dvs. a Certificatului de asigurare (dovada asigurarii) si a documentatiei aferente;
-  Prestarea serviciilor de asigurare: emitere, administrare, instrumentare si solutionare daune, exercitarea dreptului de 

regres si/ sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude;
-  Scop statistic, cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si in masura in care este posibil, utilizarea unor date 

agregate;
-  Scop de marketing direct privind produsele de asigurari Generali (comunicari comerciale), numai in baza consimtamantului 

dvs.

Anexa nr. 9



Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul
Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 6 și 7, 011857, 
Nr. ordine R.C. J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, 
Call center +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, 
Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.
Public

5. Temeiul juridic al prelucrarii Datelor personale de catre Generali este reprezentat de:
(i)  consimtamantul dvs. pentru incheierea si derularea asigurarii - beneficiu gratuit contractat de Enel pentru dvs.;
(ii)  consimtamantul dvs. pentru prelucrarea datelor de sanatate, in baza caruia puteti solicita si primi o despagubire daca 

intervine riscul asigurat;
(iii)  respectarea unor obligații legale; 
(iv)  consimtamantul dvs. pentru primirea de oferte din partea Generali; 
(v) urmărirea intereselor legitime ale Generali sau ale tertilor-parteneri. Interesele legitime includ imbunatatirea serviciilor, 

prevenirea actelor de coruptie, prevenirea efectuarii de plati de despagubiri acordate in mod nejustificat.

6. Transferul Datelor cu caracter personal. Destinatarii Datelor cu caracter personal:
Generali poate transfera datele dvs. cu caracter personal catre autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori 
de servicii (inclusiv reasiguratori, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), intermediari, alte 
companii din Grupul Generali si alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, in conformitate cu prevederile legislatiei 
aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii si numai pentru scopurile mentionate mai 
sus. 
Datele sunt transferate in spatiul Uniunii Europene, respectiv in state care asigura un nivel adecvat de protectie a datelor. 

7. Perioada de pastrare a Datelor cu caracter personal: 
Generali va respecta principiile de proportionalitate si necesitate in prelucrarea datelor.
Ulterior, dupa incetarea si dupa expirarea termenelor, in baza obligatiei legale de arhivare ce revine Generali in temeiul 
legislatiei aplicabile in materie fiscala, contabila sau potrivit reglementarilor ASF, datele vor fi sterse. 

8. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal:  
Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveti dreptul: 
a) sa aveti acces la acestea si sa solicitati o copie;
b) sa solicitati rectificarea acestora;
c) sa solicitati stergerea acestora;
d) sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor;
e) sa va opuneti prelucrarii datelor; 
f) sa primiti datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit de pe un dispozitiv automat;
g) sa va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimtamantului 

nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 
Mai multe informatii privitoare la exercitarea drepturilor mentionate, regsiti pe site-ul nostru: https://www.generali.ro/despre-
noi/conformitate/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-cadrul-generali/
Va informam ca aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, 
efectuata in scopuri de marketing direct, inclusiv in scopul crearii de profiluri, in masura in care acest din urma scop este 
legat de marketingul direct. 

9. Responsabilul Generali pentru protectia datelor cu caracter personal (RPD):
Pentru mai multe informatii cu privire la datele dvs. personale, pentru exercitarea drepturilor si/ sau retragerea consimtamantului 
dumneavoastra, precum si pentru a transmite orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta Nota de 
Informare, puteti inainta o solicitare in atentia Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal:
• prin e-mail la protectiadatelor.ro@generali.com, 
• prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 si 7, Cod postal 011857 
• sau accesand formularul Sugestii/ Raportari aflat pe site: https://www.generali.ro/despre-noi/conformitate/protectia-

datelor-cu-caracter-personal-in-cadrul-generali/
Va amintim ca aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter 
personal in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile RGPD.
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CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In baza legislatiei aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, declar in mod expres urmatoarele: 
1. Sunt in mod expres de acord ca Generali sa prelucreze datele mele cu caracter personal, date absolut necesare
pentru a beneficia gratuit de asigurarea impotriva unor riscuri atasate ofertei de energie electrica Enel, respectiv:
Invaliditate Permanenta Totala din orice cauza, Deces din orice cauza si Pierdere Involuntara a Locului de Munca
(Somaj):

2. Tinand cont de specificul asigurarii de care voi beneficia, sunt in mod expres de acord ca Generali sa prelucreze DATELE
MELE PRIVIND PRIVIND STAREA DE SANATATE, date absolut necesare pentru prestarea acestor servicii de asigurare 
specifice. 

Sunt, de asemenea, de acord sa imputernicesc Generali sa intreprinda orice fel de investigatii, sa ceara documente medicilor 
curanti, care pot duce la evaluarea completa a starii mele de sanatate. In acest scop orice medic, spital, policlinica, sau 
orice alta institutie medicala sau persoana care detine date sau informatii si/ sau documente despre starea mea de sanatate 
sa furnizeze, la solicitarea scrisa a Generali, informatii complete, referitoare la orice boala, accident, tratament, examinare, 
consultatie, spitalizare etc. pe care am efectuat-o. In cazul producerii unui Eveniment/ Risc asigurat, imputernicesc Generali 
sa faca toate demersurile pentru obtinerea documentelor necesare stabilirii intinderii obligatiei de plata a despabubirii, 
eliberand de secretul profesional atat pe medicii care m-au consultat/ tratat, cat si orice Insitutie publica sau privata care 
detine informatii cu privire la starea mea de sanatate si la istoricul meu medical, atat in timpul vietii, cat si ulterior, in situatia 
producerii riscului de Deces din orice cauza. Am inteles ca, daca nu imi voi exprima acordul pentru prelucrarea datelor 
privind starea de sanatate, Generali nu va putea executa contractul de asigurare in care sunt parte sau ale carui efecte se 
produc fata de mine, inclusiv, dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor.

3. Sunt in mod expres de acord sa mi se comunice si sa primesc de la Generali informari despre serviciile si produsele
sale, inclusiv pentru imbunatirea acestora, beneficii pe care sa le accesez, oferte promotionale sau oportunitati de asigurare
(SCOP DE MARKETING). 

Am luat cunostinta despre Nota de Informare in temeiul art. 13 al Regulamentului privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal („RGPD”),  pentru asigurarea  gratuita atasata 
contractului de furnizare energie electrica Enel in cadrul derularii contractului cu Enel Energie/ Enel Energie Muntenia, am 
primit un exemplar de pe aceasta si am optat in mod liber pentru varianta dorita din Consimtamant.

Subsemnatul(a) _________________________________________________________,  CNP ___________________________,

nr. telefon mobil ____________________________, adresa de e-mail _____________________________________________, 

Cod EnelTel ____________________.

Adresa de domiciliu / corespondenta: str. ____________________________________________, nr. __________, bl. _________ 

sc. _________, ap. _________, loc. ___________________________, jud./sector ____________________________________.

 DA NU

 DA NU

 DA NU
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