
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
PRIVIND ACŢIONARII  

  
  
CRH (Ciment) Romania S.A., cu sediul în București, Piata Chales de Gaulle nr.15, etaj 1și 2, sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/546/1991, cod de înregistrare fiscală RO 328750,  
denumită în cele ce urmează “Societatea”, în calitate de operator de date cu caracter personal, își 
asumă prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţionarilor în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
(Regulamentul general privind protecţia datelor – denumit in continuare “GDPR”). 
 
Vă informăm că prelucrăm Datele cu caracter personal care vă privesc („Datele”) după cum urmează: 
  
   
1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
  
Vă informăm că Societatea colectează, prelucrează și stochează urmatoarele Date ale acţionarului 
furnizate de către Depozitarul Central, în baza aderării dumneavoastră la Statutul Societăţii în calitate 
de emitent, astfel cum se completează cu dispoziţiile legale: numele și prenumele, sexul, cetăţenia, 
adresa domiciliu/reşedinţa, adresa de email, număr de telefon, seria şi numărul actului de 
identitate/paşaportului, codul numeric personal (CNP pentru deţinători români sau cod unic similar 
pentru deţinători străini), date bancare cont/bancă, deţinerile de acţiuni ale societăţii, date despre 
plăţile de dividende și a impozitului pe dividende, prezenţele la adunările generale, voturile exprimate 
în cadrul adunărilor generale şi orice declaraţii făcute în cadrul acestora, corespondenţa cu acţionarii, 
după caz. 
  
2. Sursa din care obţinem Datele 
  
În conformitate cu contractul de prestare de servicii de registru încheiat între Societate și Depozitarul 
Central, Depozitarul Central este operator faţa de Datele pe care le procesează în vederea prestării 
serviciilor de registru, întrucat activitatea de prelucrare a datelor prevăzute în Regulamentul GDPR se 
face în conformitate cu (i) reguli impuse de lege, aplicabile activităţii Depozitarului Central și (ii) reguli 
proprii cuprinse în Procedurile, Regulamentele, Politicile emise de Depozitarul Central, reguli care se 
aplica indiferent de voinţa emitentului sau indicaţiile acestuia legat de metodele de procesare, scopul 
procesării sau datele cu caracter personal necesare în vederea prestării serviciului de registru. 
  
 
3. Temeiul legal și scopurile prelucrării 
 
Societatea solicită de la Depozitarul Central și prelucrează Date ale acţionarului în urmatoarele 
scopuri: 
1. In vederea plăţii dividendelor către acţionari. Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat 
de art. 6, alin. 1), lit. b) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui 
contract. 
2. In scopul participării și exercitării dreptului la vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor; 
prelucrarea este necesară în vederea exercitării drepturilor dobândite ca urmare a deţinerii unui 
numar de acţiuni emise de Societate la data de referinţă potrivit registrului acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. b) 
din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract. 
3. In vederea depunerii documentelor contabile ale Societăţii la instituţiile publice și efectuării plătilor 
necesare in numele acţionarului (ex. impozit pe dividende), pentru respectarea obligaţiilor legale ale 
Societăţii. Temeiul juridic pentru această prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, 
respectiv: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale pe care le are Societatea 
conform legislaţiei fiscale aplicabile. 
 
 
 
 
 



 
4. Destinatarii cărora le dezvăluim Datele 
  
Datele cu caracter personal menţionate la punctul 1 vor fi dezvăluite exclusiv utilizatorilor cu drept de 
prelucrare, autorităţilor, membrilor organelor de conducere si auditorilor societăţii, consultanţilor legali 
și consilierilor în relaţia cu investitorii. 
  
  
5. Perioada pentru care ţinem Datele 
  
Datele prevazute la punctul 1 sunt stocate pe perioadă determinată de scopul îndeplinirii obligaţiilor 
legale ale Societăţii, inclusiv protecţia drepturilor acţionarilor precum și în scopul evidenţelor contabile 
și legate de relaţia cu investitorii. 
 
  
6. Drepturile Dvs. cu privire la Date 
  
Dorim să vă informăm că aveţi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă 
privesc și pe care noi le utilizăm: 
  

a. dreptul de acces, adică dreptul de a obţine din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se 
prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective şi la 
informaţii despre prelucrare; 

  
b. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor 

incomplete; 
  

c. dreptul la restricţionarea prelucrării, caz în care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepţia 
stocării, numai cu consimţămantul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau 
din motive de interes public important. 

  
d. dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”) dacă 

Datele au fost prelucrate ilegal sau Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrărilor; v-aţi 
retras consimţământul pentru prelucrarea în temeiul acestuia și nu există alte temeiuri legale 
pentru prelucrarea Datelor; v-aţi exercitat dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime 
pentru continuarea prelucrării, care să prevaleze; 

  
e. dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, 

structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie 
transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimţământul 
Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

  
f. dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal. 
 
Societatea va pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate şi rezonabile pentru a 
proteja Datele acţionarului împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, 
transferului, alterării sau distrugerii Datelor şi, de asemenea, va menţine confidenţialitatea tuturor 
Datelor primite de la acţionar în condiţiile mentionate în prezenta informare. 
 
Vă puteţi exercita aceste drepturi gratuit contactându-ne în scris la adresa Piata Charles de Gaulle nr 
15, etaj 1 și  2, sector 1, București, prin email la info.dp@ro.crh.com sau prin telefon la numărul 
021.312.03.00. 
 


