
Notificare de procesare echitabilă 

a datelor cu caracter personal aparținând clientilor 
 

APĂ CANAL SIBIU S.A., cu sediul în Sibiu, str. Eschil, nr. 6, jud. Sibiu,                                      
tel. 0269-222916, fax 0269-223468, prelucrează următoarele date cu caracter personal 
apartinând clientilor: 
 
Categorie de 
date personale 

Scopul 
prelucrarii 

Temeiul legal al 
prelucrarii 

Perioada 
maxima de 
pastrare 

Cui sunt sau 
pot fi 
transmise 
datele 

Detalii personale 
(nume, adresa, 
telefon, e-mail, 
data nașterii), 
Detalii acte de 
identitate (CI), 
Date privind 
proprietatea, 
Detalii financiare 
(valoare factura, 
cont bancar) 

Administrare 
client 

Derularea contractului 
de furnizare a 
serviciului, 
Îndeplinirea 
obligatiilor legale , 
Legea 241 / 2006 a 
serviciilor de 
alimentare cu apă și de 
canalizare, OG 27 / 
2002, Legea 458 / 
2002, OG  20 / 1992 , 
Legea metrologiei, 
Ordin 148 / 2012, 
Legea 99 / 2016, HG 
394 / 2016, Legea 544 
/ 2001 

5 ani după 
terminarea 
contractului 

Bănci 

Detalii personale 
(nume, prenume, 
adresa), Detalii 
financiare 
(valoare factura) 

Obligatii 
legale 
(Control 
financiar de 
gestiune) 

Îndeplinirea 
obligaţiilor legale (HG 
1151 / 2012) 

10 ani ANAF, 
CURTEA DE 
CONTURI 

Detalii personale 
(nume, adresa), 
Detalii acte de 
identitate, CNP) 

Obligatie 
legala 
(declarare) 

Indeplinirea 
obligatiilor legale 
(OPANAF 2264 / 
2016) 

 
5 ani 

 
ANAF 

Detalii personale 
(nume, adresa, 
email personal, 
telefon, data 
nasterii), Detalii 
acte de identitate 
(CNP, 
serie/numar CI, 
pasaport), Date 
juridice, 
financiare si 
tehnice privind 
proprietatea 

Reprezentare 
in instanta/ 
în fața 
autorităților  

Derularea contractului. 
Indeplinirea 
obligatiilor legale 
(Legea nr.51/2006, 
Legea nr.241/2006, 
Codul Civil, Codul 
Fiscal, Codul de 
procedura civila, Codul 
de procedura fiscala,  
Codul penal si de 
procedura penala). 
Indeplinirea unei 
sarcini de interes 

10 ani și  
15 ani 
(pentru 
litigiile 
având ca 
obiect 
achizițiile 
pe fonduri 
europene)  

 



Categorie de 
date personale 

Scopul 
prelucrarii 

Temeiul legal al 
prelucrarii 

Perioada 
maxima de 
pastrare 

Cui sunt sau 
pot fi 
transmise 
datele 

imobiliară pentru 
care se furnizeaza 
serviciul, 
Fotografii 

public (comunicare 
catre Politie, etc), 
Constatarea, 
exercitarea sau 
apărarea unui drept în 
instanţă (apărarea 
drepturilor în cazul 
unor litigii civile, 
penale sau de altă 
natură în raport cu 
tertii) 

Detalii personale 
(nume, adresa, 
telefon, e-mail), 
Detalii acte de 
identitate (CNP, 
nr/serie CI) 

Administrare 
clienti 
(esalonare la 
plata  a 
sumelor 
restante, 
gestionare 
facturi 
neincasate) 

Derulare contract, 
Interesul legitim al 
operatorului 
(recuperarea 
creanțelor) 

10 ani Firme de 
curierat/servicii 
poștale 

Detalii acte de 
identitate 
(serie/numar CI, 
CNP). Detalii 
personale (nume, 
e-mail personal, 
telefon, adresă, 
data nasterii), 
Detalii financiare 
(volume 
facturate, valoare 
factura), 
Fotografii, 
Inregistrări audio 
Inregistrari video 

Întretinere 
sistem 
informatic 

Îndeplinirea 
obligatiilor legale 
(Legea 241/2006 a 
serviciilor de 
alimentare cu apa si de 
canalizare), Derularea 
contractului, 
Consimtamantul 
persoanei vizate 

Pe durata 
derulării 
contractului 

 

Detalii personale 
(nume, adresa, 
email personal, 
telefon, data 
nasterii) 

Marketing Consimtământul 
persoanei vizate 

6 luni  

Înregistrări video Asigurare 
securitate 
bunuri  
 

Îndeplinirea 
obligațiilor legale 
(Legea 333/2003) 

30 zile Poliție/Organe 
judiciare 



Categorie de 
date personale 

Scopul 
prelucrarii 

Temeiul legal al 
prelucrarii 

Perioada 
maxima de 
pastrare 

Cui sunt sau 
pot fi 
transmise 
datele 

Detalii personale 
(nume , 
prenume), Detalii 
acte de identitate 
(CI), numar 
autoturism 

Asigurare 
securitate 
bunuri 

Îndeplinirea 
obligațiilor legale 
(Legea 333/2003) 

1 an Poliție/Organe 
judiciare 

 
*În afara entitătilor mentionate, datele personale pot fi transmise în conditiile legii autorităților 
abilitate ale statului. 
**Orice alte prelucrări de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate. 

 
APĂ CANAL SIBIU S.A. îsi asumă obligația respectării confidențialității datelor cu 

caracter personal. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), iar dumneavoastra beneficiati de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile 
persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau 
ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum şi 
dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal 
pentru prelucrarea datelor. 

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul 
nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveti dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Pentru informatii sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal vă 
puteti adresa Ofiterului cu Protectia Datelor pe e-mail: protectiadatelor@apacansb.ro sau tel. 
0269/222916 int 122. 


