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Regulament Oficial Concurs Național Interșcolar ”Smart Energy”  

 

Perioada concursului: 20 septembrie - 1 octombrie 2021 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

(1) Concursul Național Interșcolar ”Smart Energy” este organizat de E.ON ENERGIE ROMÂNIA, 

o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având 

sediul social situat în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr.42, etaj 2, jud. Mureș, România, înregistrată 

la Registrul Comerțului cu nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 22043010 și 

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J26/1194/2007, având un capital social 

subscris și vărsat de 323.028.810 lei și cont bancar nr. RO46BRDE270SV17002602700, deschis 

la banca BRD, reprezentată legal prin dna Claudia Griech în calitate de Director General, dl. Andrei 

Ștefănescu în calitate de Director General Adjunct și domnul Ioan Șandru în calitate de Director 

General Adjunct (în continuare, „Organizatorul” sau „E.ON”), în colaborare cu partenerul social 

Fundația ”Pentru Societate”, cu sediul în  comuna Sîngeorgiu de Mureş, Str. Transilvaniei nr 188, 

judeţul Mureş,  CF 23123223,Cod IBAN RO05BRDE270SV35436332700, deschis la BRD 

Tg.Mureş. 

(2) Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”) 

şi legislaţiei relevante aplicabile în România.  

(3) Regulamentul Oficial este disponibil pe pagina de facebook E.ON 

(https://www.facebook.com/E.ONRomania/) și pe website-ul www.eon.ro/actiuni-

responabilitate-sociala.  

(4).  Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi 

obligatorie pentru toţi Participanţii.  

(5)  Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe 

perioada desfăşurării  Concursului pe site-ul Organizatorului sau poate fi comunicat prin e-mail în 

urma unei solicitări. 

(6)  Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. 

Eventuale anexe sau acte adiţionale la Regulament  fac parte integrantă din acesta. 

https://www.facebook.com/E.ONRomania/
http://www.eon.ro/actiuni-responabilitate-sociala
http://www.eon.ro/actiuni-responabilitate-sociala
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(7) Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament care este 

obligatoriu pentru toţi Participanţii. 

(8) Prin participarea la această Concurs se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul 

Participanţilor. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, 

condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. 

(9) Prezentul Concurs nu reprezintă o loterie publicitară şi câştigurile nu sunt obţinute prin tragere 

la sorţi. 

 

SECȚIUNEA 2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI 

(1) Prin intermediul concursului ”Smart Energy” Organizatorul, având calitatea de furnizor integrat 

de energie electrică și gaze naturale în România, invita elevii cu vârsta între 12 și 15 ani (care vor 

fi reprezentați prin școala la care învață) să realizeze un scurt videoclip despre motivele pentru 

care este important să economisim energie, precum și modul în care putem face acest lucru. 

(2) Obiectivul principal al concursului și finalitatea realizării videoclipului sunt în sensul convingerii 

membrilor comunității (copii, părinți, bunici, profesori)  în legătură cu beneficiile folosirii energiei 

în mod eficient prin schimbări mici ale stilului de viață, dar și ale utilizării unor alternative eficiente 

din punct de vedere energetic pentru încălzire, răcire locuințe, transport prietenos cu mediul și alte 

activități zilnice. 

(3) De asemenea, prin realizarea videoclipului din Concurs de către elevi, Organizatorul își propune: 

(i) să genereze interes pentru energie, viitorul verde, importanța ecnomisirii energiei 

(ii) să determine dezvoltarea capacității creative a elevilor 

(iii) să încurajeze competiția cu rol benefic, constructiv în rândul tinerilor. 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI 

(1) Concursul ”Smart Energy” este organizat și se desfăşoară pe întreg teritoriul României, exclusiv 

online, prin intermediul paginii de Facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/), a 

paginii de YouTube a E.ON Romania (https://www.youtube.com/user/eonenergieromania) și a 

adresei de e-mail responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro.  

(2) Concursul se va desfășura în perioada 20 septembrie 2021 ora 9:00 – 1 octombrie 20201 

ora__24:00______ (numită în continuare “Perioada Concursului”). 

https://www.facebook.com/E.ONRomania/
https://www.youtube.com/user/eonenergieromania
mailto:responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro
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SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI  

(1) Regulamentul de participare/desfășurare al Concursului este disponibil, în format electronic 

pe pagina de facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/ ). 

(2) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare scrise, audio sau video si/sau a unor 

materiale cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi 

întotdeauna interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului. 

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul 

Concursului, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi oricând 

desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice 

modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor 

acestui Regulament al Concursului vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către 

public și care vor intra în vigoare prin publicarea pe pagina de facebook E.ON 

(https://www.facebook.com/E.ONRomania/) și pe website-ul www.eon.ro/actiuni-

responsabilitate-sociala cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. 

(4) De asemenea, orice întrebare sau nelămurire va putea fi adresată prin intermediul pagina de 

facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/, sau pe e-mail la adresa 

responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro. 

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1) Participanții la Concurs, sunt instituțiile de învățământ gimnazial care vor transmite către 

Organizator videoclipul de concurs. 

(2) Pot fi Participanți orice instituție de învățământ gimnazial, publică sau privată, de pe 

teritoriul României. 

(3) Participanții, în sensul de școli gimnaziale, se vor asigura prin profesorul coordonator 

desemnat, că videoclipul este realizat de  elevii respectivei școli cu vârsta cuprinsă între 12 

și 15 ani.  

(4) Școlile participante la Concurs (numiți în continuare “Participanți”), vor desemna un 

profesor coordonator, care va reprezenta școala pe toată durata concursului. 

https://www.facebook.com/E.ONRomania/
https://www.facebook.com/E.ONRomania/
http://www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala
http://www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala
https://www.facebook.com/E.ONRomania/
mailto:responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro
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(5) Numai Participanții, în sensul de școală, prin intermediul profesorului coordonator vor 

putea trimite videoclipul pentru concurs, nu elevii înșiși. Videoclipul trimis de un elev nu va 

fi luat în considerare. La momentul trimiterii videoclipului, profesorul coordonator va indica 

calitatea sa, precum și modalitatea de contactare.  

(6) Se poate transmite un singur videoclip pentru fiecare școală participantă. 

  

SECȚIUNEA 6. ETAPELE DE DERULARE A CONCURSULUI 

(1) Etapa 1. Înscrierea,trimiterea videoclipurilor și validarea Participanților – în perioada 20.09. – 

26.09.2021 

(2) Etapa 2. Derularea etapei finale – în perioada 27.09 - 30.09.2021  

(3) Etapa 3. Desemnarea câștigătorilor și decernarea premiilor – în perioada 30.09.2021 – 

03.10.2021 

 

SECȚIUNEA 7. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI 

(1) Înscrierea. Pentru a participa la concursul ”Smart Energy”, școlile care își doresc să se înscrie 

trebuie să parcurgă următoarele etape: 

(a) Să cunoască și să accepte Regulamentul de participare; 

(b) Să desemneze un profesor coordonator care va înscrie o echipă de elevi (echipele vor fi 

formate din minim 3 și maxim 10 elevi) în concurs, în perioada 20.09. – 26.09.2021. 

(c) Cererea de înscriere trebuie să cuprindă următoarele trei elemente: 

 fișierul video (conform instrucțiunilor de la SECȚIUNEA 8 de mai jos); 

 un formular de cerere de înscriere (ANEXA 1) anexat acestui regulament, completat;  

 Acord parental completat, semnat și datat din partea unuia dintre părinții sau tutorii 

fiecărui elev înscris oficial în echipa de concurs. În cazul schimbărilor survenite în cadrul echipei, 

se vor întocmi astfel de acorduri și pentru membrii cei noi ai echipei. (ANEXA 2) 

 Acord de prelucrare a Datelor pentru profesorul coordonator prin care acesta este de 

acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizatorii concursului în 

conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 și modificările ulterioare. 

(ANEXA 3)   
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(d) Trimiterea materialelor pentru concurs se va face pe adresa de e-mail (utilizând 

platforma Wetransfer) : responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro, sau pe WhatsApp 

la numărul de telefon: 0756194644 

(2) Derularea etapei finale. Etapa finală a concursului se desfășoară după cum urmează: 

 (a) În Perioada 27.09 - 30.09.2021 videoclipurile transmise vor fi distribuite pe pagina de 

YouTube a E.ON Romania (https://www.youtube.com/user/eonenergieromania), intrând astfel 

oficial în etapa finală a concursului.  

(3). Desemnarea câștigătorilor, după cum urmează: 

(a) Desemnarea câștigătorilor se va face de către publicul larg prin acordarea de voturi 

pozitive (👍).  

(b) Vor fi luate în considerare doar voturile acordate direct pe pagina de Youtube a E.ON 

Romania (https://www.youtube.com/user/eonenergieromania) 

(c) Primele 3 videoclipuri, cu punctajele cele mai mari vor fi desemnate câștigătoare, în 

ordinea punctajului obținut.  

(d). Suspiciunea de fraudă va fi investigată de E.ON, că ne rezervăm dreptul de a cere 

informații suplimentare de la Participanți care sunt obligați să ni le ofere și inclusiv că ne rezervăm 

dreptul de a suspenda Concursul și desemnarea câștigătorilor. 

 

SECȚIUNEA 8. INSTRUCȚIUNI PRINVIND REALIZAREA ȘI TRANSMITEREA VIDEOCLIPURILOR 

(1) Videoclipurile trebuie să fie filmate în orientare orizontală și să aibă o durată de maximum 

3 minute. 

(2) Videoclipurile trebuie să fie filmate cu un dispozitiv de calitate (cameră video sau telefon), 

care să permită un sunet de calitate. 

(3) În cadrul videoclipurilor se pot prezenta idei de economisire a energiei la școală sau acasă, 

precum și prezentarea unor alternative de încălzire/răcire sau iluminat care ar putea duce 

la un consum mai redus de energie.  

 

SECTIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

(1) Premiul I – Pachet interactiv IQBoard Expert(tablă interactivă + videoproiector) 

(2) Premiul II -  Tablă interactivă 

mailto:responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro
https://www.youtube.com/user/eonenergieromania
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(3) Premiul III – Videoproiector 

(4) Cele 3 unități de învățământ câștigătoare vor putea fi beneficiarele proiectului Energie în 

școlile copilăriei, ediția 2022, de modernizare a sistemului de iluminat din școli prin montarea 

de tuburi LED. 

(5) Cei trei profesori coordonatori ai proiectelor câștigătoare vor fi premiați la rândul lor cu câte 

un laptop nou.  

(6) Nu este posibilă înlocuirea niciunui premiu oferit cu alte beneficii şi nu se poate acorda 

contravaloarea în bani a premiilor câstigate în cadrul Concursului. 

 

SECŢIUNEA 10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI SAU A CONCURSULUI  

(1) E.ON Energie România îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului 

”Smart energy”. Eventuale modificări ale Regulamentului intră în vigoare ulterior publicării 

acestora pe paginile de facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/) și pe 

website-ul www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea 

să devină aplicabile. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la cunoştinţă de către 

Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina de facebook E.ON 

(https://www.facebook.com/E.ONRomania/) și pe website-ul www.eon.ro/actiuni-

responsabilitate-sociala   

(2)  Concursul poate înceta înainte de termen în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive 

independente de voinţa acestuia, de a continua Concursul. Organizatorul nu va putea fi ţinut 

responsabil dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile din prezentul Regulament în contextul unui 

eveniment de forţă majoră,caz fortuit, stare de urgență sau stare de alertă care fac imposibilă 

continuarea Concursului. În cazul producerii unor astfel de evenimente, independente de voința 

Organizatorului, acesta este exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale care 

decurg din prezentul Regulament și își rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea, prelungirea 

sau amânarea perioadei de desfășurare a Concursului. 

 

 

 

https://www.facebook.com/E.ONRomania/
http://www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala
https://www.facebook.com/E.ONRomania/
http://www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala
http://www.eon.ro/actiuni-responsabilitate-sociala
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SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE  

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Numele şi prenumele elevilor  câștigători pot fi 

făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatorul Concursului. Utilizarea 

datelor și imaginii acestora se va face numai cu acordul în scris al părinților acestor. Acordul este 

obținut în prealabil, şi în conformitate cu prevederile legislației speciale aplicabile cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

(1) La momentul în care Participanţii cunosc prevederile prezentului Regulament, se consideră că 

aceştia, în mod expres şi neechivoc, sunt de acord şi se obligă să respecte prevederile acestuia și 

că sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele lor personale, puse la dispozitia 

Organizatorului să intre în bazele de date ale E.ON Energie România, să fie prelucrate și utilizate 

de E.ON (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmanarea premiilor câștigătorilor, 

înregistrarea și validarea câștigătorilor Concursului. Organizatorul se obligă ca datele personale să 

nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi. Datele colectate în scopurile menționate 

anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea concursului, 

notificarea premiului, după caz, publicarea câștigătorilor si pentru îndeplinirea obligațiilor legale 

ce revin Organizatorului. 

(2)  Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanților în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) precum şi cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulație a acestor date. Confidențialitatea datelor cu caracter 

personal reprezintă una dintre preocupările principale ale grupului E.ON. Prin urmare, E.ON 

urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă 

conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor. 

(3)  Datele personale prelucrate in cadrul Concursului vor fi:  

nume, prenume, nr telefon adresa e-mail, adresa de corespondenta, numele școlii, clasa și 

localitatea în care acesta frecventează cursurile, precum și date vizuale (imagine, voce) odată cu 

transmiterea de poze sau materiale video în cadrul concursului. 
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Scopul prelucrării datelor il reprezinta identificarea participanților precum și promovarea acestora 

in etapa finala a concursului.  

(4) Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 

2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:  

- dreptul de informare (art.12),  

- dreptul de acces la date (art. 15),  

- dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 16),  

- dreptul de stergere a datelor (art. 17), 

- dreptul de restrictionare (art. 18),  

- dreptul de nu fi supus unei decizii individuale (art. 21)  

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea 

faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul 

de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, 

ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista 

dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata 

Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile 

legale. 

(5)  Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislatiei 

fiscale în vigoare. 

(6) La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea 

oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, cei ce participă 

la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Târgu Mureş, bulevardul Pandurilor nr. 42, o 

cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată sau pe email la adresa: protectiadatelor@eon-

romania.ro. 

 De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru 

apărarea oricăror drepturi garantate. 
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(7) Organizatorul se obligă să respecte toate prevederile Regulamentului 679/2016, privind 

protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Concursului cât și ulterior încheierii 

acestuia pe o durată prevazuta de legislația in vigoare. 

Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, 

participantii la campanie se pot adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, bulevardul 

Pandurilor nr. 42 şi/ sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro. La nivelul 

Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la 

următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro.  

 

SECȚIUNEA 13. ALTE CLAUZE  

(1) Deciziile Organizatorului privind Concursului sunt finale și aplicabile tuturor celor vizaţi 

(Participanti). 

(2) Prin participarea la acest Concurs, Participanții declară că au luat la cunoștință și au acceptat, 

integral și fără rezerve, toate prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament, pe 

întreaga perioadă de desfășurare a Concursului. 

(3) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de fraudare a sistemului, 

abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau care ar putea avea 

implicații în ceea ce privește acordarea premiilor Concursului. 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în Concurs, decizia Organizatorului 

este definitivă. 

În cazul în care, în urma unor verificări se constată că una sau mai multe dintre prevederile 

Regulamentului nu au fost respectate sau există un comportament abuziv al Participanţilor, 

Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiile acordate. 

Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii  în 

cadrul Concursului, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a 

cere restituirea presmiilor  şi de a acţiona în judecată respectivele persoane. 

(4) Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe 

următoarea adresă poștală: sediul E.ON Energie România SA,Bulevardul Pandurilor nr. 42, 

mailto:protectiadatelor@eon-romania.ro
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etaj 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, exclusiv pe perioada Concursului. După data de încheiere, 

Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. 

(5) Revendicările nejustificate şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, 

constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese. 

(6) Eventualele litigii ivite între Organizator şi Participanţi/ Abonati nominalizati cu privire la 

orice aspect legat de desfaşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul 

în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti 

competente de la sediul Organizatorului. 
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ANEXA 1                                                                                                                             

 

Formular de înscriere la  

Concursul ”SMART ENERGY” 2021 

1. Date de identificare a participantului:  

ŞCOALA:  
 
LOCALITATEA:  
 
ADRESA ȘCOLII:  
 
JUDEŢ:  
 
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR:  
 
FUNCȚIA PROFESORULUI COORDONATOR:  
 
TELEFON Fix / Mobil:  
 
E-MAIL:  
 
3. Descrieți pe scurt (între 5 - 10 rânduri) ideile de eficientizare a folosirii energiei propuse în materialul 
video. (descrierea ideilor, a modului în care convingeți comunitate de importanța eficientizării folosirii energiei, 
sfaturi practice și  alternative eficiente din punct de vedere energetic pentru  încălzire, răcire locuințe, transport 
prietenos cu mediul și alte activități zilnice.) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6. Lista elevilor din cadrul echipei participante(minim 3 – maxim 10): 
 

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa 

1   
 

2   
 

3   
 

4   

5   

6   
 

7   
 

8   
 

9   

10   
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ANEXA 2. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (MINORI) 

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru E.ON Energie 

România și societățile din grup, prin urmare, în permanență vor asigura prelucrarea datelor cu caracter 

personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor. 

Ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile prelucrării datelor 

cu caracter personal. 

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal  

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale 

în vigoare. 

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de către E.ON Energie România în scopuri bine 

determinate, explicite și legitime, respectiv fotografierea şi filmarea elevului/elevilor 

............................................................ (atât individual cât şi în grup)  din Şcoala 

…………………………………....…., pe parcursul desfăşurării Concursului Smart Energy,  DIN PERIOADA 

20.09.2021 – 01.10.2021, organizat de către E.ON Energie România, pentru folosirea, difuzarea şi postarea 

publică a acestora în scopuri informative, atât în format letric,cât  şi online/digital.  

 

Prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. 

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care 

sunt colectate și ulterior prelucrate. 

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesară pentru 

realizarea scopurilor în care au fost colectate, urmand a fi arhivate conform prevederilor legale. 

1.5. E.ON Energie România a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului 

neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea 

datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care 

vor fi ulterior prelucrate. 

2.  Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal prelucrate de E.ON Energie România includ elemente de identificare de tipul: 

- nume şi prenume  

- nr de telefon 

- adresa de email  

- imagine 

- sunet/voce 

E.ON Energie România nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră, 

fără acceptul dumneavoastră exprimat in mod explicit si neechivoc. 
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Subsemnatul ............................................(nume si prenume parinte)  

 Sunt de acord ca datele cu caracter personal (anterior mentionate) ale fiului/fiicei mele   sa fie 

prelucrate  de E.ON Energie România in scopul anterior mentionat  

NU Sunt de acord ca datele cu caracter personal (anterior mentionate) ale fiului/fiicei mele  sa fie 

prelucrate de E.ON Energie România in scopul anterior mentionat  

3.  Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/ sau prelucratePotrivit 

Regulamentului general privind protecția datelor beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal care vă privesc: 

- dreptul de acces; 

- dreptul la rectificare; 

- dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″); 

- dreptul la restricționarea prelucrării; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul la opoziție; 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin 

utilizarea datelor de contact protectiadatelor@eon-romania.ro  

Totodata, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor de judecată în cazul în care considerați E.ON Energie România v-a 

încălcat vreun drept.    

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal  

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal și pentru scopurile menționate mai sus, E.ON Energie 

România poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către afiliații săi, către partenerii săi 

contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele cu caracter personal pe seama E.ON 

Energie România precum și către auditori sau consultanți în măsura și în limita în care dezvăluirea este 

necesară îndeplinirii scopurilor identificate în prezentul acord. De asemenea, datele dumneavoastră cu 

caracter personal pot fi dezvăluite către autorități sau instituții publice, în cazul în care există o cerință legală 

în acest sens.  Pentru orice alte informații cu privire la modul in care E.ON Energie România prelucreaza 

Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă puteți 

adresa la protectiadatelor@eon-romania.ro.  

Prin semnarea prezentului acord confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință 

și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez precum şi faptul că sunt de acord ca datele cu caracter 

personal sus mentionate să fie prelucrate de către E.ON Energie România conform scopului definit mai 

sus. 

Subsemnatul/a, declar că nu voi solicita drepturi de autor sau alte venituri atât bănești cât și de orice altă 

natură pentru că aceste fotografii sau întregistrări video au fost folosite în scopurile amintite mai sus. 

 

NUME …………….. 

PRENUME………….. 

SEMNATURA…………… 

DATA……………….. 

 

 

mailto:protectiadatelor@eon-romania.ro
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ANEXA 3. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Persoana Fizica) 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru E.ON Energie 

România și societățile din grup, prin urmare, în permanență vor asigura prelucrarea datelor cu caracter 

personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor. 

Ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile prelucrării datelor 

cu caracter personal. 

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal  

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale 

în vigoare. 

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de către  E.ON Energie România în scopuri bine 

determinate, explicite și legitime, respectiv fotografierea şi filmarea doamnei/domnului 

............................................................ (atât individual cât şi în grup), în timpul desfăşurării Concursului 

Smart Energy,  DIN PERIOADA 20.09.2021 – 01.10.2021, organizat de către E.ON Energie România, 

pentru folosirea, difuzarea şi postarea publică a acestora în scopuri informative, atât în format letric  cât  şi 

online/digital.  

Prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. 

Totodată, pentru bună organizare a concursului și o comunicare eficientă cu unitățile de învățământ 

aplicante, E.ON Energie România va folosi adresele de e-mail și numerele de telefon ale profesorilor 

coordonatori, date menționate în formularul de înscriere în concurs.  

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care 

sunt colectate și ulterior prelucrate. 

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesară pentru 

realizarea scopurilor în care au fost colectate, urmand a fi arhivate conform prevederilor legale. 

1.5. E.ON Energie România a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului 

neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea 

datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care 

vor fi ulterior prelucrate. 

2.  Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal prelucrate de către  E.ON Energie România includ elemente de identificare de 

tipul: 

- nume şi prenume  

- imagine 

- sunet/voce 

 - număr de telefon 

- adresa de email  

E.ON Energie România nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră, 

fără acceptul dumneavoastră exprimat in mod explicit si neechivoc. 

Subsemnatul ............................................(nume si prenume)  
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Sunt de acord ca datele cu caracter personale să fie prelucrate de E.ON Energie România in scopul 

anterior mentionat  

NU Sunt de acord ca datele cu caracter personale să fie prelucrate E.ON Energie România in 

scopul anterior menționat  

 

3.  Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/ sau prelucrate  

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor beneficiați de următoarele drepturi cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: 

- dreptul de acces; 

- dreptul la rectificare; 

- dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″); 

- dreptul la restricționarea prelucrării; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul la opoziție; 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin 

utilizarea datelor de contact protectiadatelor@eon-romania.ro  

Totodata, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor de judecată în cazul în care considerați  ca E.ON Energie România v-a 

încălcat vreun drept.    

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal  

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal și pentru scopurile menționate mai sus, E.ON Energie 

România poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către afiliații săi, către partenerii săi 

contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele cu caracter personal pe seama E.ON 

Energie România, precum și către auditori sau consultanți în măsura și în limita în care dezvăluirea este 

necesară îndeplinirii scopurilor identificate în prezentul acord. De asemenea, datele dumneavoastră cu 

caracter personal pot fi dezvăluite către autorități sau instituții publice, în cazul în care există o cerință 

legală în acest sens.  Pentru orice alte informații cu privire la modul in care E.ON Energie România 

prelucreaza Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai 

sus), vă puteți adresa la protectiadatelor@eon-romania.ro.  

Prin semnarea prezentului acord confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință 

și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez precum şi faptul că sunt de acord ca datele cu caracter 

personal sus mentionate să fie prelucrate de către E.ON Energie România şi societăţile din grup conform 

scopului definit mai sus.  

Subsemnatul/a, declar că nu voi solicita drepturi de autor sau alte venituri atât bănești cât și de orice altă 

natură pentru că aceste fotografii sau întregistrări video au fost folosite în scopurile amintite mai sus. 

NUME …………….. 

PRENUME………….. 

SEMNATURA…………… 

DATA……………….. 

mailto:protectiadatelor@eon-romania.ro
mailto:protectiadatelor@eon-romania.ro
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Formular de înscriere la  

Concursul ”SMART ENERGY” 2021 

1. Date de identificare a participantului:  

ŞCOALA:  
 
LOCALITATEA:  
 
ADRESA ȘCOLII:  
 
JUDEŢ:  
 
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR:  
 
FUNCȚIA PROFESORULUI COORDONATOR:  
 
TELEFON Fix / Mobil:  
 
E-MAIL:  
 
3. Descrieți pe scurt (între 5 - 10 rânduri) ideile de eficientizare a folosirii energiei propuse în materialul 
video. (descrierea ideilor, a modului în care convingeți comunitate de importanța eficientizării folosirii energiei, 
sfaturi practice și  alternative eficiente din punct de vedere energetic pentru  încălzire, răcire locuințe, transport 
prietenos cu mediul și alte activități zilnice.) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Descrieți pe scurt modul în care veți face cunoscut proiectul în școala dumneavoastră în rândul 
elevilor de gimnaziu: (Menționați pe scurt – maxim 5 rânduri – cum veți disemina proiectul și ideile promovate de  
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6. Lista elevilor din cadrul echipei participante(minim 3 – maxim 10): 

 
Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa 

1   
 

2   
 

3   
 

4   

5   

6   
 

7   
 

8   
 

9   

10   
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