
 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

privind actionarii companiei 

 

 Societatea SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port, dana 34, judetul Constanta, cod 

unic de inregistrare  RO 1870767, numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului 

J13/643/1991, legal reprezentata prin dl.Dorinel Cazacu, in calitate de Presedinte al Directoratului, 

prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul 679 si Ghidul 249 al Grupului de 

lucru 29. 

1. Date cu caracter personal: Pe toata perioada in care detineti calitatea de actionar al societatii 

SOCEP S.A., colectam și procesam datele care vă privesc in vederea gestionarii, actualizarii si 

mentenantei Registrului Actionarilor SOCEP S.A..  

Astfel de date pot include: datele din cartea de identitate • Ibanul contului dvs  si banca la care este 

deschis • o situație a acțiunilor deținute de dvs. în Societate și suma plătită pentru acțiuni • detalii 

privind dividendele dvs. • data la care ați fost înscris în registrul actionarilor • data la care încetați să mai 

fiți acționar în cadrul Companiei; • orice alte informații personale pe care ni le-ați furnizat direct; • acte 

de cesiune ale actiunilor; • extrase de cont; • orice alte modificari intervenite in situatia juridica a 

actiunilor pe care le detineti la societatea noastra. 

2. Scopurile prelucrării și bazele juridice: vom folosi datele personale referitoare la dvs. în diverse 

scopuri. 

• menținerea și administrarea evidentei Registrului de actionari al Companiei; • depunerea declaratiilor 

anuale si a situatiilor financiare; facilitarea consultărilor acționarilor sau a solicitărilor de mandat; • 

mentinerea inregistrarilor privind intalnirile, voturile si rezolutiile membrilor si furnizarea de servicii de 

vot; • contactarea dvs. pentru a vă face cunoscute adunarile generale ale companiei și pentru a vă oferi 

documentele companiei; • solicitarea minutelor în legătură cu hotărârile adresate membrilor în cadrul 

unei sedinte aga-agea; • implicarea în consultări cu acționarii în probleme de companie; • oferte de 

majotare de capital; • procesarea cererilor acționarilor în legătură cu modificarea datelor lor; • tratarea 

notificărilor privind decesul unui acționar; • plata dividende sau orice alte sume plătibile, dacă este 

cazul; • prelucrarea cumpărării sau vânzării de acțiuni/cesiunii în cadrul societății și înregistrarea 

transferurilor de acțiuni; • orice reorganizare a capitalului social al societății care vă afectează drepturile 

de acționar; • orice reorganizare a societății cum ar fi: fuziuni, achizitii,divizari etc ;• combaterea spălării 

banilor, prevenirea fraudelor, investigarea și detectarea• facilitarea sau punerea în aplicare a unei 

reorganizări de afaceri sau a unui transfer / vânzare a tuturor sau a unei părți a activelor sau activităților 

societății sau a unei investiții generale; • rezolvarea corespondenței de rutină cu secretarul aga al 

societăților și gestionarea acționarilor prin telefon, scrisoare sau e-mail; • respectarea oricăror obligații 

impuse societății prin legea aplicabilă. Acest lucru ne este necesar pentru respectarea obligațiilor legale 

care ne sunt aplicabile. 

 



3. Destinatarii datelor Am putea dezvălui datele dvs. personale destinatarilor terță parte în legătură cu 

scopurile de mai sus, inclusiv: • consilierii profesioniști, auditorii și furnizorii de servicii, externalizați; • 

autorităților și organismelor de reglementare competente, conform cerințelor legale• birourilor notariale 

imputernicite de dumneavoastra pentru a dezbatere succesiuni, daca este cazul, altor autoritati si 

institutii avizate sa solicite aceste date. 

 

4. Pastrarea datelor: Vă vom păstra datele personale in conformitate cu masurile interne de securitate a 

datelor cu caracter personal pe toata durata in care dețineti acțiuni în cadrul Companiei SOCEP S.A. și 

după ce veți înceta să fiți acționar în cadrul Companiei, în conformitate cu legea aplicabilă și, dacă este 

cazul, vom rezolva orice reclamație sau dispută care ar putea apărea în legătură cu aceasta calitate pe 

care dvs. o detineti. 

 

5. Drepturile persoanei vizate in legatura cu prelucrarea datelor personale 

Persoana vizata poate exercita toate drepturile prevazute de lege privind protectia datelor cu carcater 

personal, in special: dreptul  de a fi informat cu privire la prelucrare, dreptul de acces la date, dreptul de 

a interveni in ceea ce priveste datele si de a solicita modificarea, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii  automate, precum si dreptul de a se adresa justitiei/si/sau autoritatii de supraveghere.  

 

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus, si pentru orice alta situatie legata de 

prelucrarea datelor dumneavoastra personale in calitate de actionar al societatiI SOCEP S.A. ne puteți 

contacta la adresa de mail dpo@socep.ro.  

 

Am luat la cunostinta, 

 

Pentru actionar persoana fizica, 

Nume/prenume 

_____________________________     Data 

Semnatura         _____________________ 

_____________________________ 

 

Pentru actionar persoana juridica, 

 

Denumire actionar persoana juridica 

_____________________________ 

 

Reprezentant persoana juridica 

_____________________________ 

Semnatura 

_____________________________ 

mailto:dpo@socep.ro

