Anexa 4

INFORMARE CĂTRE ACȚIONARII TRANSILANA SA
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Transilana SA, denumită în continuare Societatea, în calitate de operator de date cu
caracter personal, își asumă prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor în
conformitate cu prevederile Pegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu carcater personal și privind libera circulație a acestor date
(Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD).
Prezenta informare se impune datorită prelucrării de către Societate a datelor cu caracter
personal ale acționarilor săi, în baza următoarelor prevederi legale:
-

-

În conformitate cu art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu
modificările și completările ulterioare, toate instrumentele financiare admise la
tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacționare vor fi înregistrate în sistemul depozitarului central care asigură
suportul pentru procesarea evenimentelor coropratiste în conformitate cu
prevederile legale, regulile emise de acesta și contractele încheiate cu emitenții și
participanții la sistemul său;
În conformitate cu contractul de prestare de servicii de registru încheiat între
Societate și Depozitarul Central, Depozitarul Central este operator față de datele
pe care le procesează în vederea prestării serviciilor de registru, întrucât
activitatea de prelucrare a datelor prevăzute în RGPD se face în conformitate cu
(i) reguli impuse de lege, aplicabile activității Depozitarului Central și (ii) reguli
proprii cuprinse în Proceduri, Regulamente, Politicile emise de Depozitarul
Central, reguli care se aplică indiferent de voința emitentului sau indicațiile
acestuia legat de metodele de procesare, scopul procesării sau datele cu caracter
personal necesare în vederea prestării serviciului de registru.

Secțiunea 1 – Prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor
Vă informăm că Societatea colectează, prelucrează și stochează următoarele date cu
caracter personal ale acționarului furnizate de către Depozitarul Central (Date
Personale), în baza aderării dumneavoastră la Statutul Societății în calitate de
emitent, astfel cum se completează cu dispozițiile legale: nume, prenume, cod
numeric personal (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători
străini), seria și numărul actului de identitate, adresa, localitate, unitate administrativteritorială (județ pentru deținătorii români), țara, cetățenie, telefonul, faxul, adresa de
e-mail, date bancare (banca, sucursala, codul IBAN).
Secțiunea 2 – Scopurile în care sunt prelucrate Datele Personale și temeiul
juridic al prelucrărilor
Societatea solicită de la Depozitarul Central și prelucrează datele personale ale
acționarului în următoarele scopuri:
-

-

-

În vederea plății dividendelor către acționari. Temeiul juridic pentru această prelucrare
este furnizate de art. 6, alin.1, lit. b), și c) din RGPD, respectiv prelucrarea este
necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
În scopul participării și exercitării dreptului la vot în cadrul Adunărilor Generale ale
Acționarilor; prelucrarea este necesară în vederea exercitării drepturilor dobândite ca
urmare a deținerii unui număr de acțiuni emise de Societate la data de referință potrivit
registrului acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. Temeiul juridic pentru
această prelucrare este furnizat de art. 6, alin.1, lit. b) și c) din RGPD, respectiv:
prelucrarea este o obligație legală;
În vederea depunerii documentelor contabile ale Societății la instituțiile publice și
efectuării plăților necesrae în numele acționarului (ex. impozxit pe dividende), pentru
respectarea obligațiilor legale ale Societății. Temeiul juridic pentru această prelucrare
este furnizat de art. 6, alin.1, lit. b) și c) din RGPD, respectiv: prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii obligaților legale pe care le are Societatea conform
legislației fiscale aplicabile.

Secțiunea 3 – Transferul Datelor Personale ale Acționarului
În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate în cadrul Secțiunii
2 de mai sus, Datele Personale ale Acționarului vor fi transferate doar către autorități din
România pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății.
Secțiunea 4 – Durata de stocare a Datelor Personale
Datele prevăzute la Secțiunea 1 sunt stocate pe perioada determinată de scopul
îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății, inclusiv protecția drepturilor acționarilor
precum și în scopul evidențelor contabile și legate de relația cu investitorii.

Secțiunea 5 – Drepturile Acționarului privind protecția Datelor Personale
Vă informăm că orice modificări de date personale în registrul acționarilor (schimbări de
nume, adresa etc.) se realizează numai de către Depozitarul Central S.A. la solicitarea
acționarului/ persoanei îndeptățite. Drepturile acționarilor exercitate în relație cu datele
înscrise în registrul acționarilor pot fi exercitate doar în relație cu Depozitarul Central.
Drepturile acționarilor exercitate în relație cu datele provenite de la Depozitarul Central,
care se află în posesia Societății, pot fi exercitate în relație cu Societatea.
5.1 Dreptul la informare: dreptul acționarului de a primi informații privind operațiunile de
prelucrare a Datelor Personale efectuate de către Societate.
5.2 Dreptul de acces: dreptul acționarului de a obține din partea Societății o confirmare
că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz
afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.
5.3 Dreptul la rectificare: dreptul acționarului de a obține de la Societate, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor inexacte care îl privesc sau completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete.
5.4 Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul acționarului de a obține de
la Societate, fără întârzieri nejustificate, ștegerea datelor cu caracter personal care îl
privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de RGPD:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate de către Societate;
- datele cu caracter personal ale acționarului au fost prelucrate ilegal de către Societate;
- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care
revine Societății.
5.5 Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul acționarului de a obține de la Societate
restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din situațiile prevăzute de RGPD.
5.6 Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul acționarului de a primi de la Societate datele
cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat Societății, într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de atransmite aceste date
altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Acționarul are acest drept
numai în situațiile în care datele au fost obținute de Societate de la acționar, prelucrarea
se bazează pe consimțământul acționarului sau atunci când prelucrarea se efectuează
prin mijloace automate.
5.7 Dreptul la opoziție: dreptul acționarului de a se opune, din motive legate de situația
particulară în care se află, prelucrării efectuate de Societate, având ca temei juridic
interesul legitim al acestuia.
5.8 Dreptul acționarului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele

personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale acționarului), care produc
efecte juridice care privesc acționarul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă.
5.9 Dreptul acționarului de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Acționarul poate trimite o plângere prin
completarea formularului aflat pe site-ul web: www.dataprotection.ro.
Secținea 6 – Alte informații
Societatea va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile
pentru a proteja Datele Personale ale acționarului împotriva pierderii, utilizării improprii
sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale și, de
asemenea, va menține confidențialitatea și integritatea Datelor Personale primite de la
acționar în condițiile menționate în prezenta informare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu
privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor cu
caracter personal, puteți să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare
descrise mai jos, precizând, totodată, numele și prenumele dumneavoastră, telefonul,
adresa poștală sau adresa de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să
comunicăm):
-

prin poștă, la adresa str. Fabricilor nr. 44, Ghimbav, județul Brașov, România;
prin fax, la nr. 40-(0)268-258422;
prin e-mail, la adresa info@transilana.ro

Detalii suplimentare puteți găsi și pe pagina web www.transilana.ro în secțiunea
Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Orice modificări și completări ale politicii Transilana SA privind prelucrarea datelor cu
caracter personal cu impact semnificativ asupra acționarilor societății, vor fi aduse la
cunoștință prin publicarea pe site-ul web al societății.

