
 

 

TERMENI SI CONDITII GDPR 

S.C. EFT FURNIZARE S.R.L, in calitate de Operator de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, avand sediul in:  

Bucuresti, B-dul. Mircea Voda, nr.24, Et 2, sector 3, cod postal 030667 telefon 021/3023623, 
fax 021/3023624, 

CIF RO31805841, Nr. Inregistrare la Registrul Comerţului nr. J40/7410/11.06.2013 

În continuare sunt prezentate condiţiile în care EFT FURNIZARE permite utilizarea acestui 
site. In situaţia în care nu sunteţi de acord în totalitate cu acestea, vă rugăm să încetaţi 
utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.eft-furnizare.net. 

 

1. Definiţii 
 

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează: 

 Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism 
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt 
stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  

 Utilizator - orice persoană interesată de furnizarea serviciului; 
 Serviciu - furnizarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de EFT 

Furnizare prin Internet, prin intermediul site-ului www.eft-furnizare.net 

 

2. Obligaţiile Utilizatorului 

Utilizatorul se obligă să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă 
că: 
 

 Nu va reproduce, publica, modifica, distribui, transmite, afişa, transfera sau vinde 
orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site 
web; 

 Nu va folosi şi nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciile 
EFT Furnizare pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin 
dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, 
ofensator, ameninţător sau este în orice alt mod ilegal; 

 



3. Limitarea răspunderii 

Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarea afirmaţie:  

EFT FURNIZARE nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere suferită de către Utilizator, 
directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de 
performanţă ale serviciului acestui site web. 

 

4. Securitate 
 

EFT FURNIZARE nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea 
informaţiilor care trec prin Internet sau prin Serviciu. 

 

5. Proprietate intelectuală 

 
Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că toate toate logo-urile 
şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale EFT FURNIZARE. 

 

6. Date cu caracter personal 

Datele și informații prelucrate de catre Operator au legatura cu  produsele oferite și/sau 
serviciile prestate, aferente activitatii de furnizare a energiei electrice. 

Utilizatorul este de acord cu dreptul Operatorului EFT FURNIZARE  de a prelucra datele 
cu caracter personal ale utilizatorului, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către 
acesta, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

7.  Conditii de utilizare 

 
Acest site poate fi accesat din orice zona si este proprietatea EFT Furnizare. Prin accesarea 
acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt 
guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile romanesti. Utilizatorul admite să se 
supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României.  

EFT Furnizare poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa 
Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştiţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul 
web la www.eft-furnizare.net. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către 
Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web. 

 


