RWE Supply & Trading GmbH
wholesale natural gas supplier/
furnizor de gaze naturale pe piața angro
Street /Strada
City / Orașul
Country / Tara
Name contact person /
Numele persoanei de
contact
Phone number /numărul
de telefon
Fax / fax
Email address /adresa
de email

RWE Platz 6
45141 Essen
Germany / Germania
Volker Lauer
+49 201 5179 1179
+49 201 5179 4135
GasOrigination@rwe.com

Date / data
Applicant’s name /
Numele solicitantului
Name contact person /
Numele persoanei de
contact
Contact person’s email
address/Adresa de email
a persoanei de contact
Contact person’s phone
number /Numărul de
telefon al persoanei de
contact
Subject of the request /
Obiectul solicitării1

Section to be filled in by RWE Supply & Trading GmbH / Se completează doar de către RWE
Supply & Trading GmbH
Request number /
numărul de cerere

1

RWE Supply & Trading GmbH is a gas supplier active only on the wholesale natural gas market, with no activity on the retail
market. Therefore, it cannot process natural gas supply requests from potential end-clients. RWE Supply & Trading GmbH
este furnizor de gaze exclusiv pe piața angro, neavând activitate pe piața cu amănuntul. Prin urmare, nu poate prelua
solicitări de furnizare a gazelor naturale de la potențiali clienți finali.
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Please fill this document and send it to the
above-mentioned
email
address.
In
submitting this request, you acknowledge
that you are aware RWE Supply & Trading
GmbH is active solely on the natural gas
wholesale market and does not supply to
end-clients.

Vă rugăm să completați acest formular și să
îl trimiteți la adresa de e-mail menționată
mai sus. Prin depunerea prezentei solicitări,
confirmați că ați luat la cunoștință faptul că
RWE Supply & Trading GmbH este furnizor
exclusiv pe piața de gaze naturale angro și
că nu deservește clienți finali.

PRIVACY
NOTICE
REGARDING
THE
PROCESSING OF PERSONAL DATA
RWE Supply & Trading GmbH having its
headquarters in Germany, RWE Platz 6,
45141 Essen, registered with the Essen Trade
Registry under no. HRB 14327, as the data
controller („RWEST”), processes your contact
details (name, surname, email address, phone
number) and other personal data you provide
in the request in order to provide an answer to
your request regarding the natural gas supply
activity carried out by RWEST.

INFORMARE
PRIVIND
PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
RWE Supply & Trading GmbH, cu sediul în
Germania, RWE Platz 6, 45141 Essen,
inregistrata la Registrul Comerțului din Essen
sub nr. HRB 14327, în calitate de operator de
date
(„RWEST”),
prelucrează
datele
dumneavoastră de contact (nume, prenume,
adresa de email, numar de telefon) si alte date
cu caracter personal pe care le furnizati in
cererea dumneavoastra pentru a raspunde
cererii dumneavoastra privind activitatea de
furnizare a gazelor naturale desfasurata de
catre RWEST.

The processing of the aforementioned
personal data is performed for the fulfillment
of RWEST’s legal obligations provided by the
Order of the National Energy Regulatory
Authority (ANRE) no. 83/2021 regarding the
approval of the Performance Standard for the
activity of supplying electricity / natural gas.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
anterior mentionate se realizează pentru
îndeplinirea obligațiilor legale ale RWEST
prevăzute de Ordinul Autoritatii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr.
83/2021 privind aprobarea Standardului de
performanţă pentru activitatea de furnizare a
energiei electrice/gazelor naturale.

Your contact details (name, surname, email
address, telephone number) are stored for the
time necessary to achieve the purpose of
processing mentioned above, but not more
than 5 calendar years from the moment of
their collection (5 years being the minimum
retention period provided by the applicable
legislation), or in exceptional cases, during the
necessary period to defend RWEST’s rights
before the courts or to respond to requests
received from public authorities.

Datele dumneavoastră de contact (nume,
prenume, adresa de email, numar de telefon)
sunt stocate pe durata necesară atingerii
scopului de prelucrare menționat mai sus, dar
nu mai mult de 5 ani calendaristici de la
momentul colectării acestora (5 ani fiind
perioada minimă de păstrare a datelor
conform legislației aplicabile), sau în situații
excepționale, pe durata necesară pentru
apărarea drepturilor RWEST în fața justiției
sau pentru a răspunde solicitărilor primite
din partea autorităților publice.

Your contact details may be disclosed, upon
request, to the National Energy Regulatory
Authority for the purpose mentioned above.
The personal data indicated above may also
be made available or submitted to third parties
in the following situations: (i) persons acting in
the name or on behalf of the RWEST or
RWEST’s affiliates; (ii) public authorities,
auditors or institutions competent to exercise
inspections on the RWEST’s business or assets,
which ask RWEST to provide information, by
virtue of the latter’s legal obligations or (iii) to

Datele dvs. de contact pot fi dezvăluite, la
cerere, Autoritatii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei pentru scopul menționat
mai sus. De asemenea, datele dvs. cu caracter
personal pot fi puse la dispoziție sau transmise
către terți în situații precum: (i) persoane care
acționează în numele sau pe seama RWEST
sau afiliati ai RWEST; (ii) autorități publice,
auditori sau instituții cu competențe în
realizarea de inspecții și controale asupra
activității și activelor RWEST, care cer RWEST
să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor
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comply with a legal requirement or to protect
the rights and assets of our company or other
entities or people, such as courts of law. The
data are not being transferred to countries
outside of the European Union (“EU") or the
European Economic Area (“EEA").

legale ale acesteia din urmă; sau (iii) pentru
respectarea unei cerințe legale sau pentru
protejarea drepturilor și activelor RWEST sau
ale altor entități sau persoane, când datele vor
fi transmise către entități precum instanțe de
judecată. Datele nu sunt transferate în afara
Uniunii Europeane („UE”) sau Spațiului
Economic European („SEE”).

In connection with this data processing, you
have the right to request access to your
personal data, rectification or deletion or
restriction of processing, the right to object to
the processing within the limits and conditions
provided by law, and the right to data
portability. In addition, you have the right to file
complaints with the National Supervisory
Authority for the Processing of Personal Data
(ANSPDCP) and the right to address to the
competent courts of law.

În legătură cu această prelucrare de date,
aveți dreptul de a solicita accesul la datele
dumneavoastră
cu
caracter
personal,
rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării, dreptul de a vă
opune prelucrării în limitele și condițiile
prevăzute de lege, precum și dreptul la
portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de
a depune plângeri la Autoritatea Naționala de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a
vă adresa instanțelor de judecată competente.

For any additional questions about how your
personal data is processed, including for the
exercise of your rights, you may contact:
GasOrigination@rwe.com.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la
modul în care datele dvs. cu caracter personal
sunt prelucrate, inclusiv pentru exercitarea
drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa
la: GasOrigination@rwe.com.
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