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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 plății dividendelor  

 

Compa S.A., cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO788767, 

reprezentată prin Dl. Ioan Deac - Director General și de Dl. Ioan Miclea – Director 

Economic, în calitate de operator (Operatorul sau Compa), 

vă informează că prelucrează datele dvs. personale, în scopul plății dividendelor, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

(Regulamentul General privind Protecția Datelor sau RGPD) și în conformitate cu 

legislația națională în vigoare. 

 

I. Categorii de Persoane Vizate 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale acționarilor persoane fizice și, 

după caz,  ale persoanelor fizice, reprezentanți, legali sau convenționali, ai acționarilor. 

Operatorul va prelucra date cu privire la persoanele împuternicite să acționeze în numele 

persoanei juridice, după caz. 

II. Categorii de date cu caracter personal 

▪ date cu caracter personal din Registrul acționarilor Compa (Registrul 

Acționarilor), ținut de Depozitarul Central S.A., respectiv: nume, prenume, cod 

numeric personal (cetățeni români) /cod unic de identificare echivalent (cetățeni 

străini); seria și numărul actului de identitate (carte de identitate/ 

pașaport/document echivalent); număr de identificare fiscală, adresă (localitate, 

județ/ unitate administrativ teritorială, țară), număr de acțiuni, și după caz, 

informații privind contul bancar, popriri etc.  
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▪ valoarea dividendului cuvenit fiecărui acționar (brută/netă) și valoarea 

impozitului pe veniturile din dividende, datorat de fiecare acționar; 

▪ date cu caracter personal, din certificatele de rezidență fiscală; 

▪ date cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanți ai acționarilor: 

nume, prenume, cod numeric personal (cetățeni români) /cod unic de identificare 

echivalent (cetățeni străini), adresă (localitate, județ/ unitate administrativ 

teritorială, țară); 

▪ date cu caracter personal ale persoanelor împuternicite să acționeze în numele 

persoanei juridice, după caz: nume, prenume, cod numeric personal (cetățeni 

români) /cod unic de identificare echivalent (cetățeni străini), adresă (localitate, 

județ/ unitate administrativ teritorială, țară); 

 

III. Scopul prelucrării și temeiul legal al prelucrării 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul plății dividendelor,  și plata 

impozitului pe dividende, precum și pentru eliberarea dovezilor/ adeverințelor de plată 

a dividendelor și a impozitului pe veniturile din dividende. 

Operatorul prelucrează date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din 

RGPD, respectiv pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin Operatorului, potrivit 

cadrului legal, respectiv potrivit Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piat ̧ă și ale Regulamentului ASF nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 

IV. Sursa din care provin datele cu caracter personal 

Operatorul obține datele cu caracter personal ale acționarilor persoanele fizice, și, după 

caz, ale persoanelor fizice, reprezentanți ai acționarilor, din Registrul acționarilor ținut de 

Depozitarul Central S.A., sub forma unui extras din Registrul acționarilor (Extras 

Registru), iar datele cu caracter personal ale acționarilor, persoane fizice, din certificatele 

de rezidență fiscală, de la Participanții la sistemul Depozitarului Central S.A., în temeiul 

contractelor încheiate cu acționarii, pentru datele cu caracter personal prevăzute în 

documentele transmise, pentru evitarea dublei impuneri. 
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De asemenea, Operatorul poate obține date cu caracter personal direct de la acționari. 

Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea identificării acționarului în 

Registrul acționarilor, precum și imposibilitatea contactării lui de către Compa atunci 

când este necesar. 

V. Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, cu ocazia plății 

dividendelor și a impozitului pe veniturile din dividende sunt: 

(a) angajați din cadrul societății Compa, care au atribuții cu privire la activitatea de 

plata dividendelor; 

(b) furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati, administratori platforme IT) 

(c) Depozitarul Central S.A.; 

(d) Agentul de plată - BRD; 

(e) A.N.A.F. 

 

VI. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul plății dividendelor și a impozitului pe 

veniturile din dividende, fiind materializate în documente financiar – contabile vor urma 

regimul, inclusiv durata de păstrare, prevăzut de legislația în vigoare pentru această 

categorie de documente.  

 

VII. Drepturile persoanelor vizate 

Fiecare acţionar, persoană fizică, sau, după caz, persoană fizică, reprezentant al unui 

acţionar, are următoarele drepturi, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, de 

către Compa: 

- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, la rectificarea sau 

ştergerea acestora;  

- dreptul de a solicita şi obţine restricţionarea prelucrării şi dreptul de a se opune 

prelucrării datelor cu caracter personal;  

- dreptul de a obţine 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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Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către societatea Compa 

S.A, fie în format fizic, la adresa din Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, cu 

mențiunea Data Protection, fie în format electronic, la adresa de e-mail 

dataprotection@compa.ro . În măsura în care acestea nu contravin legii, astfel încât 

Compa nu are obligația sã se conformeze cererii respective, se va răspunde cererii dvs. 

imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. 

Vă rugăm să accesați website-ul www.brd.ro și să luați cunoștință de conținutul 

următoarelor documente: 

- “Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Persoane fizice și Persoane 

fizice Autorizate”  

- “Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Persoane Juridice”. 

BRD are dreptul de a solicita documente suplimentare în urma analizării cererilor de 

plată a dividendelor Compa depuse la unităţile sale. 

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter 

personal sunt prelucrate și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm 

să vă adresați la adresa de email: dataprotection@compa.ro. Va informam de asemenea 

cu privire la datele de contact ale Resposabilului cu Protectia Datelor: Sabina Pîrvu - tel: 

0269 23787, fax: 0269 237770, e-mail: dataprotection@compa.ro. 

 

 

COMPA S.A.  

Ioan DEAC – Director General  
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