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                                                                                                                          Nr. 5/ 07.09.2021 

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 

 

I. Operatorul de date cu caracter personal 

COMPA S.A, persoană juridică, organizată și care funcționează conform legilor din 
România, cu sediul social în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO788767, tel: 
0269 230 888, reprezentată prin Dl. Ioan Deac - Director General, în calitate de operator 
(Societatea sau Compa),  

Vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în legătură cu 
anumite operațiuni desfășurate de către Societate în scopurile menționate în prezenta 
informare, urmărindu-se ca activitatea de prelucrare să fie realizată în conformitate cu 
prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 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), precum și a celorlalte 
reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Societatea Compa S.A. este operator în sensul Regulamentului și este responsabilă pentru 
prelucrarea datelor dvs. personale în contextul organizării și desfășurării adunărilor 
generale ale acționarilor. 

 

II. Definiții 

date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată 
sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau 
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale; 

prelucrare – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 
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mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 
organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare 
a datelor cu caracter personal;  

destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau 
nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu 
caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern nu sunt considerate destinatari;  

Societatea/ Compa – societatea Compa S.A, împreună cu societățile controlate de aceasta; 

 

III. Scopul prelucrării și temeiul legal al prelucrării  

Datele cu caracter personal se prelucrează pentru a permite Societății să identifice acționarii 
săi existenți, pentru a comunica cu aceștia în mod direct cu scopul de a facilita exercitarea 
drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul Societății. 

Compa prelucrează date cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, 
respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Societății, potrivit Legii societăților 
nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piaţă, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, precum și altor prevederi aplicabile în domeniu. 

 

IV. Categorii de persoane vizate de activitatea de prelucrare 

Compa prelucrează date cu caracter personal ale acționarilor societății și după caz, ale 
persoanelor fizice, reprezentanți legali/ convenționali ai acționarilor, ale persoanelor fizice 
care reprezintă instituția de credit, ale reprezentanților supleanți, ale împuterniciților 
generali sau speciali ai acționarilor. 

 

V. Sursa din care provin datele cu caracter personal 

Societatea colectează datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate (ex. prin 
intermediul cererilor formulate, prin mijloacele indicate pentru corespondență de către 
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persoanele vizate, din documentele furnizate de persoanele vizate, cu ocazia exprimării 
dreptului de vot, în cadrul ședințelor Adunărilor Acționarilor, prin participarea la ședință 
sau prin corespondență) sau indirect, prin Depozitarul Central S.A., sub forma unui extras 
din Registrul acționarilor Compa. 

Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea identificării acționarului în Registrul 
acționarilor, precum și imposibilitatea contactării lui de către Compa atunci când este 
necesar. 

 

VI. Durata stocării datelor cu caracter personal 

Fără a aduce atingere niciunei perioade de stocare mai lungi prevăzute de orice act legislativ 
sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul Românaiei sau de orice act 
legislativ sectorial național care transpune directive europene, Societatea nu stochează datele 
cu caracter personal ale acționarilor care le-au fost transmise în scopurile menționate în 
prezenta, pentru o perioadă ce nu depășește 12 luni, de la data de la care a luat cunoștință că 
persoana în cauză a încetat să mai fie acționar.  

Durata de stocare prevăzută se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare de către 
Societate a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în 
alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe 
adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra 
acțiunilor emitentului, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările 
generale, inclusiv în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie 
plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție 
prevăzute de legislația în vigoare.  

 

VII. Destinatari ai datelor cu caracter personal 

Societatea dezvăluie date cu caracter personal către persoane care, sub directa autoritate a 
societății, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal, spre exemplu membrii 
secretariatului tehnic, consultanți, avocați etc. Toti angajații și colaboratorii respectă obligatii 
specifice si se obligă să nu dezvăluie sau să utilizeze în mod ilegal informații confidențiale, 
inclusiv informații cu caracter personal.  

De asemenea, Compa poate divulga date cu caracter personal în conformitate cu obligațiile 
pe care le are potrivit cadrului juridic aplicabil. 

Compa nu are în intenție să transfere datele cu caracter personal prelucrate, în scopul 
organizării și desfășurării ședințelor AGA, către o țară terță sau o organizație internațională. 
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VIII. Drepturile persoanei vizate 

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveţi posibilitatea, cu 
condiția respectării cerințelor legale relevante, să vă exercitaţi dreptul: 

- de a obține de la Societate o confirmare a faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt 
sau nu prelucrate și, dacă este cazul, de a obține accesul la datele dvs. cu caracter 
personal; 

- de a obține rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte.; 
- de a obține ștergerea datelor dvs.cu caracter personal; 
- de a obține restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; 
- la portabilitatea datelor dvs., pe care le-ați furnizat în mod activ;  
- de a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal care vă privesc; 
- de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu privire la utilizarea datelor dvs. 

personale, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte 
de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice 
moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv 
legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru; 

- de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere cu Privire la Prelucrarea Datelor 
dvs. cu Caracter Personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere 
pentru protecția datelor sunt următoarele: 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 
România 
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

 
Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către Societate, fie în format 
fizic, la sediul din Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția 
Responsabilului cu Protecția Datelor, fie în format electronic, la adresa de e-
mail: dataprotection@compa.ro. 
 
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere 
primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care 
cererea este întemeiată, astfel încât Compa are obligația să 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. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, 
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precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va 
identifica într-un termen util. 

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați 
informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, Societatea nu este obligată să dea 
curs solicitării. 

Vă informăm, de asemenea, cu privire la datele de contact ale Responsabilului cu Protectia 
Datelor: Sabina Pîrvu – tel: 0269 237878, e-mail: dataprotection@compa.ro 

Pentru toate întrebările legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți 
posibilitatea să ne contactați în orice moment, fie prin transmitera unei cereri, în scris, la 
adresa din Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția Responsabilului 
cu Protecția Datelor, fie la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@compa.ro. 

 

 

COMPA S.A.  

Director General 

Ioan DEAC  

 

 

                                                              Întocmit: Responsabil cu Protecția Datelor – Pîrvu Sabina 

 

 


