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Termeniă iăcondi iiăgeneraleăpentruăvânzarea-cump rareă 
Homix Home 

 
 

Art. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
1.1. .Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea produselor cu specificatiile si in 

cantitatile mentionate in Anexa 1 (denumite in continuare „Produsele”) care face parte integrantă din 
contract.  

1.2.  Produsele contractate vor fi livrate ambalate, astfel încât să se asigure integritatea acestora pana la 
livrarea lor in locatia indicata de Cumparator Adresei de livrare va fi comunicata Vanzatorului in 
conformitate cu art.8. 

1.3. Cumpărătorul se obliga sa primeasca Produsele  și sa achită contravaloarea lor Vanzatorului, in 
conformitate cu art. 2 din prezentul contract. 

 
 
Art. 2 - PRE ULă IăMODALIT ILEăDEăPLAT  
 
2.1. Pentru plata Prețului Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru un număr de tranșe cuprinse între 

1 (una) – 24 luni (douzecisipatru), cu respectarea condițiilor de mai jos.  
2.2. Prima transa de Pret va fi evidentiata in cuprinsul primei facturi de energie electrica emisa dupa data 

livrarii Produselor, conform conditiilor de facturare mentionate in contractul de furnizare energie 
electrica, incheiat intre Vanzator si Cumparator. Fiecare tranșă va fi evidențiată pe o linie separată în 
cuprinsul facturii de energie electrică emisă de Vânzător, conform condițiilor de facturare menționate 
în contractul de furnizare energie electrică, termenul de scadență fiind înscris pe factura de energie 
electrică și este aplicabil și pentru achitarea tranșei scadente privind produsele achiziționate conform 
prezentului Contract.  

2.3. În cazul în care suma datorată (tranșa) nu va fi achitată la termenul inserat în factură conform celor de 
mai sus, Cumpărătorul este de drept în întârziere de la data scadenței, iar Vânzătorul va putea percepe 
o penalitate pe zi de întârziere egală cu valoarea penalităților prevăzute pentru creanțele bugetare 
începând cu prima zi de întârziere și până la data achitării integrale a sumelor datorate. 

2.4. În cazul în care Cumpărătorul nu achită 2 tranșe consecutive Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze 
prezentul Contract fără vreo altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată și să declare 
exigibile anticipat toate tranșele viitoare, Cumpărătorul fiind obligat să achite toate sumele datorate 
Vânzătorului, inclusiv penalitățile de întârziere calculate conform art. 2.5. 

2.5. În cazul în care contractul de furnizare de energie electrică încheiat de Cumparator cu Enel încetează 
din orice motiv (inclusiv schimbarea furnizorului de energie și/sau pierderea calității de deținător legal 
al spațiului) înainte de achitarea în totalitate a Prețului,toate tranșele viitoare reprezentând restul de 
preț devin exigibile anticipat, urmând a fi achitate împreună cu ultima factură de energie electrică emisă 
de către Enel (valoarea restului de plată va fi identificată în mod separat în cuprinsul facturii de energie 
electrică).  

2.6. Cumpărătorul acceptă că, în situația în care va efectua o plată parțială a facturii de energie electrică 
către Vânzător, suma achitată va fi alocată după următorul algoritm: întâi se acoperă creanța din 
energie (contravaloare abonament energie minus preț/tranșa lunară conform prezentului contract, 
contravaloare energie electrică consumată, penalități energie - dacă este cazul, certificate verzi, 
cogenerare), taxe (accize, TVA, alte taxe în funcție de caz), valoare servicii adăugate în următoarea 
ordine în funcție și de cele activate de către client (Enel Asistență, LED Phillips și abia apoi se acoperă 
prețul/tranșa lunară pentru produsele ce constituie obiectul prezentului contract). 
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2.7. Cumpărătorul se obligă să achite plata Prețului odată cu factura de energie electrica, folosind orice 
canal de încasare pus de către Enel la dispoziția clienților săi. Cumpărătorul acceptă în mod expres 
modalitatea de facturare și încasare, inclusiv condițiile de exigibilitate anticipată și algoritmul de alocare 
a plăților parțiale și posibilitatea apariției unor costuri suplimentare în legătură cu serviciile de livrare, 
așa cum sunt descrise în prezentul articol, aceste clauze fiind esențiale în contract în modul în care au 
fost formulate. 
 
 

Art. 3- DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la data platii ultimei transe din 

Pret. Clauzele de garantie supravietuiesc prezentului Contract si dupa data incetarii pentru Produsele 
a caror garantie acordata de producator depaseste perioada contractuala. 

3.2. Eventuale completari si/sau modificari ale clauzelor din Contract vor fi interpretate in mod restrictiv, in 
stricta legatura cu scopul completarii/modificarii in discutie. 

3.3. Prezentul Contract inceteaza in conditiile prevazute in cuprinsul art.  14. 
 
 
 
Art. 4 - OBLIGA IILEăP R ILOR 

 
4.1. Vanzatorul se obligă: 

a) să predea și să transmită proprietatea Produselor menționate în Anexa 1, în condițiile de cantitate 
și calitate corespunzătoare, însoțite de următoarele documente: AWB si certificat de garanție. 

b) Să ofere Cumpărătorului garanția privind calitatea și originea produselor așa cum este aceasta 
acordată de către Producător, acesta din urmă rămânând răspunzător de eventualele reclamații și 
despăgubiri în legătură cu acestea, în măsura în care au fost respectate normele producătorului 
privind manipularea, depozitarea, transportul și instrucțiunile de utilizare. Garanția Produselor și 
condițiile de garanție aferente sunt specificate în certificatul de garanție;  

c) Să asigure înlocuirea Produselor constatate la recepție a fi necorespunzătoare în termen de maxim 
15 (cincisprezece) zile de la data notificării sale de către Cumpărător;  

d) Să asigure transportul Produselor pe cheltuiala sa la Adresa de livrare menționate la art. 1.2. 
e) Să emită toate documentele corespunzătoare menționate în prezentul Contract, în termenele și în 

condițiile agreate de părți.  
 

 
4.2. Cumpărătorul se obligă: 

a) Să facă recepția cantitativă a Produselor în momentul livrării și să semneze documentele aferente 
livrării produselor;  

b) Să verifice documentele de însoțire a mărfii (factură, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, 
AWB etc); 

c) Să facă orice reclamație privind calitatea și eventualele deteriorări ale ambalajelor, în momentul 
recepționării mărfii sau în maxim 24 de ore de la recepție;  

d) Să manipuleze și să depoziteze Produsele în condiții care să nu ducă la deteriorarea Produselor; 
e) Să achite contravaloarea produselor, în condițiile și la termenele specificate în prezentul Contract; 
f) Să folosească Produsele numai în condițiile utilizării normale și conform specificațiilor și să nu 

permită utilizarea lor de către persoane neautorizate; 
g) Să anunțe neîntârziat pe Vânzător cu privire la apariția oricărei deficiențe în funcționarea și 

utilizarea Produselor; 
h) Să nu permită intervenția asupra bunurilor a altor persoane decât celor autorizate de Vânzător, sub 

sancțiunea pierderii garanției produselor.   
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ART. 5 – GARAN II 
 
5.1. Vânzătorul acordă Cumpărătorului 2(doi) ani termen de garanție pentru produsele cumpărate, calculat 
de la data livrarii Produselor. Această garanție este oferită Cumpărătorului numai în condițiile utilizării 
normale a Produselor și in conformitate cu condițiile de garanție prevăzute în certificatul de garanție primit 
de Cumpărător o dată cu livrarea Produselor. 
5.2. Garanția este exclusă în situațiile în care cauza defectului constatat provine, direct sau indirect, dintr-
o utilizare și/sau o întreținere neadecvată sau neconformă instrucțiunilor sau se datorează condițiilor de 
depozitare necorespunzătoare, așa cum acestea au fost comunicate la data livrarii sau dintr-o cauză 
exterioară Produselor, cum ar fi: lovirile, incendiile, inundațiile etc. Garanția este exclusă și pentru înlocuirile 
și/sau reparațiile care rezultă din uzura normală a Produselor și/sau a pieselor vizate, a deteriorărilor sau 
accidentelor provenind dintr-o deficiență în supravegherea Produselor sau dintr-o utilizare 
necorespunzătoare destinației acestora.  

5.3. Cumpărătorul va putea solicita informații și/sau trimite reclamații cu privire la garanția Produselor la 
adresa de e-mail homix.ro@enel.com 

   

 
 
5.4. În cazul apariției, în timpul perioadei de garanție a unor defecte la Produsele livrate, în urma notificării 
scrise transmise de Cumpărător în acest sens, Vânzătorul se obligă să ia, într-un termen rezonabil, 
măsurile necesare pentru a elimina defectele descoperite, prin înlocuirea sau repararea Produselor 
defecte, fără niciun alt remediu pentru Cumpărător, pe cheltuiala Vânzătorului. Vânzătorul va decide dacă 
Produseul trebuie înlocuit sau reparat.  
5.5. În caz de înlocuire sau de reparare a Produselor defecte, perioada de garanție inițială pentru acestea 
va fi prelungită cu durata dintre data reclamației și data remedierii. 
5.6. Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile certificatului de garanție.  
 
 
 
ART. 6 – LIVRAREA I RECEP IA PRODUSELOR 
 
6.1. LIVRARE: CANTIT I I TERMENE 
6.1.1. Produsele se vor livra la Adresa de livrare indicata in art. 1.2 al prezentului Contract, în termen de 

15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la încheierea prezentului Contract.   
6.1.2. Cumpărătorul nu va putea fi obligat să recepționeze alte produse decât cele de tipul și cantitatea 

menționata în Anexa 1 la prezentul Contract. 
6.1.3. Transportul produselor se va efectua printr-un transportator desemnat de către Vânzător. 
6.1.4. Vânzătorul va emite/livra următoarele documente de însoțire a produselor în baza prezentului 

contract: AWB, Certificatul de garanție, Instrucțiuni de utilizare. 
6.1.5. La recepție, Cumparatorul are obligația să verifice produsele din punct de vedere cantitativ. În cazul 

constatării unor lipsuri cantitative la livrarea produselor, Cumpărătorul va notifica imediat 
Vânzătorul, urmând ca acesta să ia măsurile necesare livrării produselor aferente prezentului 
Contract, cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării.  

6.1.6. Pentru întârzieri în livrarea Produselor, datorate exclusiv culpei terților transportatori, nu se pot 
solicita sau percepe penalități de întârziere, decât dacă Cumpărătorul nu a fost notificat 
corespunzător sau dacă Vânzătorul nu a depus diligențele necesare pentru executarea 
Contractului.  

 

mailto:homix.ro@enel.com
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6.2. RECEP IA PRODUSELOR 
6.2.1. Recepția Produselor se va face de către Cumpărător sau un reprezentant al acestuia și 

transportatorul/curierul desemnat de Vânzător, la Adresa de livrare.  
6.2.2. Recepția coletelor se va efectua în baza facturilor sau a documentului de transport emis de curier 

(AWB) care vor fi semnate de Cumpărător sau reprezentatul acestuia.  
6.2.3. Semnarea de către Cumpărător sau de reprezentantul acestuia pe documentul de transport emis 

de curier (AWB) echivalează cu recepția cantitativa a coletelor de către Cumpărător și îl garantează 
pe Vânzător că reprezentantul Cumpărătorului a fost special împuternicit de către acesta pentru a 
recepționa marfa de la Vânzător.  

6.2.4. În cazul în care Cumpărătorul refuză semnarea AWB-ului, Vânzătorul, prin intermediul 
transportatorului/curierului are dreptul să nu livreze produsele, fiind exonerat de răspundere cu 
privire la neexecutarea obligației de livrare.  

6.2.5. Recepția cantitativă si calitativa a Produselor din interiorul coletelor va fi considerată efectuată 
dacă în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore de la semnarea de primire a coletelor de către 
reprezentanții Cumpărătorului aceasta nu transmite Vânzătorului obiecțiuni cu privire la cantitatea 
produselor recepționate.  

 
ART. 7 – RECLAMA II 
 
7.1 Cumpărătorul va putea solicita informații și/sau trimite reclamații /obiecțiuni scrise Vânzătorului cu 
privire la livrarea Produselor, a valorilor facturate de către Vânzător sau referitor la alte aspecte comerciale 
care nu țin de funcționarea produselor achiziționate, în conformitate cu prevederile art. 11 de mai jos sau 
telefonic la numărul disponibil în factura Enel de energie electrică.  
7.2 Vânzătorul, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea 
reclamațiilor/obiecțiunilor scrise ale Cumpărătorului, poate să răspundă cu punctul său de vedere sau poate 
să decidă: 

 Respingerea reclamației; 
 Remedierea sau înlocuirea produselor reclamate pe cheltuiala sa; 
 Acordarea unui Discount;  

7.3 Cumpărătorul nu este îndreptățit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea 
produselor achiziționate de la Vânzător dacă nu a respectat procedurile de reclamație menționate mai sus, 
cu excepția cazurilor acoperite de condițiile de garanție pentru fiecare produs precizate în certificatul de 
garanție care însoțește produsul.  
7.4 Cumpărătorul este de acord și acceptă în mod expres că refuzul unor produse nu îl scutește de obligația 
de a plăti produsele pe care nu le refuză sau de a executa alte obligații în conformitate cu prezentul 
Contract. Pentru a înlătura orice neînțelegere, Cumpărătorul poate refuza produsele comandate doar în 
conformitate cu prevederile prezentului articol. 
 
ART. 8 – NOTIFIC RI 
8.1 Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract trebuie să fie transmisă în 
scris, prin scrisoare recomandată sau e-mail, cu confirmare de primire.  
8.2 Orice comunicare adresată uneia dintre Părți se consideră valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la 
adresa sau e-mailul indicat cu confirmare de primire, astfel: 
 

 

ENEL 
Enel Energie Muntenia S.A. /  S.A 
București, București, Sector 3, Bd. Mircea Vodă nr. 30, etaj 5, camera 5.3 
Email: contacteem.ro@enel.com / contactee.ro@enel.com  

Cumpărător 
Nume Prenume 
Adresa:  
Email:  

 

mailto:contacteem.ro@enel.com
mailto:contactee.ro@enel.com
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8.3 Notificările se consideră a fi primite de destinatar, la data menționată de oficiul poștal primitor pe 
această confirmare, cu excepția celor transmise prin e-mail care se consideră primite a doua zi lucrătoare 
după transmitere.  
8.4 În cazul în care Cumpărătorul își va schimba domiciliul/adresa de corespondență/Adresa de livrare 
înainte de efectuarea livrării, acesta se obligă ca, în termen de 3 (trei) zile de la data când a intervenit 
schimbarea, să comunice, în scris, Vânzătorului, noua adresă cunoscând că, în caz contrar, este posibil 
ca Produsele/facturile să ajungă la o altă adresă, existând riscul dezvăluirii accidentale a datelor cu caracter 
personal către terți, fără a exista vreo culpă din partea Vânzătorului, în acest sens. 
 
 
ART. 9 – TRANSMITEREA PROPRIET IIă IăA RISCULUI 
 

9.1. Vanzatorul va suporta riscurile de pierdere si/sau deteriorare a Produselor pana la data livrarii acestora 
Cumparatorului la Adresa de livrare stabilita la art. 1.2.  

9.2. De la data receptiei Produselor, conform art. 6 din Contract, are loc transferul riscurile se transfera de 
la Vanzator catre Cumparator.  

9.3. In cazul instrainarii Produsele de către Cumpărător, prin vânzare, donaţie sau alte moduri de 
înstrăinare, mai înainte de a se fi plătit integral preţul lor, Vânzătorul va avea dreptul de a urmări 
Cumpărătorul pentru tranșele rămase și datorate de către Cumpărător potrivit prevederilor acestui contract. 
 
 
 
ART. 10 – DREPTUL DE RETRAGERE 
 
10.1 În cazul contractelor incehiate la distanță, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că 
renunță la contractul de vânzare-cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 
zile calendaristice, calculat de la data la care a intrat în posesia fizică a Produselor/data la care a intrat în 
posesia fizică a ultimului Produs (în situația unei comenzi unice de produse multiple care vor fi livrate 
separat)/ data la care a intrat în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese (în situația unor comenzi 
unice de Produse care constau din mai multe loturi sau piese). 
10.2 Procedura de retur în cazul retragerii: Clientul va completa și transmite formularul de retragere 
prevăzut în Anexa 4 la prezentul Contract. După transmiterea formularului, acesta va fi contactat de către 
reprezentanții Vânzătorului în vederea ridicării produselor, cu condiția ca acestea să se afle încă în 
ambalajul original. Cump r torulădeclar  înămodăexpresăc ăaccept ăaceast ăprevedereăa aăcumăesteă
formulat .ăă 

 
ART. 11 – FOR A MAJOR  

11.1 Daca o situatie de forta majora, astfel cum este definite de dispozitiile art. 1351 Cod Civil, impiedica 
sau intarzie, total sau partial, executarea Contractului de catre oricare dintre Parti, atunci Partea 
contractanta astfel afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor sale, dar numai in masura si 
pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de forta majora.  

11.2 Prin „forta majora” se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, si 
care, survenind dupa incheierea Contractului, impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea 
obligatiilor din acest Contract. Prin forta majora Partile inteleg, dar fara a se limita la: razboi sau 
operatiuni de razboi (indiferent daca starea de razboi a fost declarata oficial sau nu), acte de terorism, 
ordine ale autoritatilor guvernamentale, greve locale sau nationale, intreruperi ale mijloacelor obisnuite 
de transport si comunicatii, evenimente naturale, sau lipsa fortei de munca, materie prima sau 
furnizarea de utilitati, cand astfel de circumstante sunt ele insele cauzate de forta majora etc. 

11.3 Fiecare Parte va depune toate diligentele in vederea evitarii oricaror efecte daunatoare cauzate de 
Forta Majora si a remedierii situatiei sau problemei aparute in vederea reluarii indeplinirii obligatiilor 
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contractuale. Partea care invoca Forta Majora va transmite celeilate Parti o notificare scrisa intr-o 
perioada maxima de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de Forta Majora. Dacă Forta Majora 
se prelungeste pe o perioada ce depaseste 30 de zile, Partile vor putea inceta contractul. In aceasta 
situatie, Cumparatorul are indatorirea de a-si onora toate obligatiile de plata scadente pana la data 
intervenirii cazului de forta majora. 

11.4 In cazul comenzilor acceptate, dar neexecutate, pana la interventia cazului de Forta Majora, daca 
nu are Ioc incetarea Contractului conform art. 11.3, timpul de livrare al Produselor nelivrate se 
prelungeste in mod corespunzator cu perioada cat a durat cazul de forta majora, fara posibilitatea 
pentru Cumparator de a solicita daune pentru livrarea cu intarziere. 

 

 
ART. 12 – LITIGII 
 
12.1.Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă 
acest lucru nu este posibil, vor fi deferite spre soluționare instanţelor judecătorești competente de la sediul 
Vanzatorului, Cumparatorul declarand ca accepta in mod expres dispozitiile prezentei clauze. 

12.2.Contractul si Anexele vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legile din Romania. 

 
 
 
Art. 13. -  LIMBA  

13.1. Comunicatiile intre Cumparator si Vanzator vor fi efectuate in limba romana si/sau limba engleza. 
13.2. Toate documentele tehnice si orice alte documente cerute de Legislatie si de Cumparator vor fi 

puse la dispozitie in limba romana si/sau in limba engleza. In cazul interpretarii termenilor, versiunea 
din limba romana va prevala.  

 
 
Art. 14 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 
14.1 Prezentul contract încetează: 

a. prin ajungerea la termen, respectiv achitarea ultimei tranșe de plată a prețului conform art. 
2.3; 

b. prin reziliere, din inițiativa Vânzătorului, in cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste 
obligatia de receptie a Produselor, conform art. 6.2. 

c. prin reziliere, din inițiativa Vânzătorului, în cazurile prevazute la art. 2.6 si 2.7, cu consecinta 
paltii anticipate a transelor de Pret. 

14.2 Încetarea Contractului în modalitățile de mai sus nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între 
Părți.  
 

Art. 15. - PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA 

15.1. Vanzatorul se obliga si garanteaza ca Produsele livrate in baza prezentului Contract nu incalca 
niciun drept de proprietate intelectuala sau industriala al unui tert. 

15.2. In cazul aparitiei de plangeri/reclamatii ale tertilor privind drepturi de brevet sau in legatura cu astfel 
de drepturi de brevet, impotriva Vanzatorului si/sau Cumparatorul drept consecinta a prezentului 
Contract, Cumparatorul nu va raspunde unor astfel de plangeri/reclamatii in numele sau si va informa 
imediat Vanzatorul. Vanzatorul va intreprinde toate demersurile necesare si va gestiona 
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plangerile/reclamatiile avand ca obiect drepturile de proprietate intelectuala, atat in instanta, cat si in 
afara instantei, urmandu-le pana la incheiere. 

Art. 16 - CLAUZE ETICE 

16.1 Grupul ENEL, in desfasurarea afacerilor sale si in gestionarea relatiilor cu tertii, face referire la 
principiile din propria politica anti-mita. Documentele pot fi vizualizate la urmatoarea adresa: 
https://www.enel.ro/enel-energie/ro/cine-suntem/a201611-codul-etic.html.   

 
ART. 17 – DIVERSE 
 
17.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se va face numai prin act adițional încheiat în forma 

scrisă între părțile semnatare.  
17.2. Dacă o clauză a prezentului contract este lovită de nulitate, celelalte clauze rămân valabile. Clauza 

lovită de nulitate va fi înlocuită cu o prevedere similară în sensul sau în scopul prezentului contract.  
17.3.  Prezentul Contract împreuna cu Anexele care sunt parte integrantă din Contract reprezintă voința 

Părților și înlătură orice altă înțelegere scrisă sau verbală anterioară dintre acestea.  
17.4. Neexercitarea sau neaplicarea unuia dintre drepturile unei Părți nu va fi considerată renunțare la 

un astfel de drept și nu va împiedica exercitarea ulterioară a acestuia. 
17.5. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește prezentul Contract, datele, 

informațiile documentele în legătură cu prezentul Contract, inclusiv dar fără a se limita la condițiile 
comerciale stabilite în prezentul Contract.  

17.6. Niciuna dintre Părțile prezentului Contract nu va cesiona drepturile și obligațiile sale unei terțe 
persoane fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părți. Orice tentativă de cesiune reprezentând 
încălcarea acestei dispoziții va fi considerată nulă și nu va avea niciun efect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.enel.ro/enel-energie/ro/cine-suntem/a201611-codul-etic.html
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TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE  
PENTRU APLICAȚIA HOMIX 

 

Articolul 1 – Ter e i și Co diții Ge erale 

.  Preze tul do u e t regle e tează ter e ii și o dițiile de utilizare ale aplicatiei Homix (în continuare  
„Co diții ge erale  apli ate a sa lului de ser i ii î  o ti uare i di ate drept „“er i ii  sau si gular 
„“er i iu  fur izate de ENEL ENERGIE S.A., cu sediul în Bucureşti sector 3 - Bd. Mircea Vodă nr. 30, etaj 6, 
camera 6.8;/ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A, cu sediul în Bucureşti sector 3 - Bd. Mircea Vodă nr. 30, etaj 
5, camera 5.3 (în continuare „Furnizorul”), prin intermediul aplicatiei „Homix” (în continuare, „Aplicație”). 

1.2 Pentru a accesa utilizarea Serviciilor, este e esar să a hizițio ați produsul „Ho ix Ho e  și să ă 
î registrați î  Aplicație creând un Cont î  o ti uare, „Cont  o for  i di ațiilor fur izate la o e tul 
a ti ării produsului respe ti .  

.  Pri  i ter ediul fu țiilor spe iale preze te î  Aplicatie și î  produsul „Ho ix Ho e , titularul u ui Cont 
poate aso ia alți utilizatori la utilizarea respe ti ei Aplicatii. Pentru activarea utilizatorului, utilizatorii 
supli e tari or tre ui să ur eze i di ațiile pri ite u esajul de i itație și să a epte î  preala il Co dițiile 
Ge erale și Notă de informare e isă î  te eiul art.  al Regula e tului UE /  RGPD  

.  Co dițiile Ge erale ai i des rise se apli ă atât utilizatorilor titulari ai u ui Cont, ât și elorlalți utilizatori 
suplimentari aso iați a eluiași Cont. Î  o ti uare, pri  „Utilizatori  se or î țelege a ele tipologii de ai 
sus. 

Articolul 2 - Obiect  

2.1 Obiectul Co dițiilor ge erale este furnizarea, prin intermediul Aplicatiei, a “er i iilor așa u  su t 
indicate în continuare, ce se pot activa în baza echipamentelordisponibile Utilizatorului: 

 I stalarea ghidată și o figurarea dispoziti elor o pati ile pe tru Ho ix Ho e. 
 Gestio area î ălzirii propriei lo ui țe pri  i ter ediul utilizării Ho ix Modulul Ce trală sau al 

termostatelor pentru radiatoare Danfoss Ally.  
 Vizualizarea stării se zorilor Ho ix i stalați ex. des hidere/î hidere uși, iș are, te peratură, 

umiditate etc.) 
 Înregistrarea de materiale video prin intermediul camerelor de luat vederi Homix Camera eventual 

instalate. 
 Vizualizarea în timp real (streaming) a imaginilor surprinse prin intermediul camerelor video Homix 

Camera eventual instalate. 
 Gestio area de alar e și otifi ări î  az de dete tare de iș ări.  
 Gestio area, pri  i ter ediul utilizării de e uri s art o e tate la propriul Ho ix, a ilu i ării î  

interiorul casei. 
 Vizualizarea de otifi ări push pe s artpho e. 
 Adăugarea ai ultor Utilizatori la respe ti ul Cont. Fiecare profil va fi caracterizat de o tipologie de 

utilizator ex. e ru al fa iliei, oaspete, opil  și/sau o izualizare dedi ată a fu țiilor Aplicatiei. 
Adăugarea de oi Utilizatori are lo  pri  i ter ediul Aplicatiei, introducând e-mail-ul, u ărul de 
telefo  și tipul de utilizator. 

 Vizualizarea Utilizatorilor asociați preze ți în locația în care este instalat Homix Home  are și-au dat 
acordul în acest sens. 
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2.2  Utilizatorul este respo sa il pe tru i stalarea dispoziti elor o e tate la Ho ix î  a ord u legile și 
u regle e tările î  igoare. Î  od spe ial, Utilizatorul tre uie să respe te ter e ii și o dițiile de utilizare 

ale fie ărui dispoziti  Ho ix și a olo u de este spe ifi at, tre uie să utilizeze o persoana specializatapentru 
instalarea dispozitivului. 

2.3  Fur izorul poate efe tua a tualizări de î  o ti uare A tualizări  soft are pe tru rezol area u or 
erori de functionare (bug-uri), pentru actualizări ale ser i iului și alte odifi ări e esare î u ătățirii 
modului de functionare al dispozitivului Homix. Utilizatorul permite de asemenea instalarea, în cazul în care 
se soli ită, de e e tuale a tualizări e esare pe tru a o ti ua să utilizeze Apli ația. 

2.4  Pri  i ter ediul Ho ix este posi il a esul la ser i ii și dispoziti e ale aparti a d u or fur izori terți. 
Utilizatorul de ide da ă și la are astfel de ser i ii ale terților are a es. Odată e Utilizatorul a eptă să 
utilizeze un serviciu al terților, a eptă ă pri  i ter ediul Ho ix pot fi s hi ate i for ații și date, i lusi  
i for ații perso ale, î tre Utilizator și terțul furnizor al serviciului, e esare ore tei fu țio ări a ser i iului 
soli itat. Odată e a este i for ații or fi partajate u terța parte, utilizarea lor a fi regle e tată de ter e ii 
și de politi a de referitoare la iața pri ată a terței părți și u de ele ale Fur izorului. Utilizatorul a eptă 
faptul ă Fur izorul u reprezi tă și u gara tează sigura ța datelor ai sus e țio ate. 

2.5  Utilizatorul re u oaște faptul ă Aplicatia Ho ix u este ertifi ată, i i reată pe tru a răspu de 
urge țelor pri i d să ătatea și sigura ța persoa ei. Fur izorul u eli erează i io de larație sau gara ție 
pri i d ade area “er i iului drept i stru e t de prote ție și sigura ță. 

2.6 Utilizatorul re u oaște faptul ă utilizarea “er i iilor se efe tuează ex lusi  pe propriul ris . “er i iile 
se fur izează așa „ u  su t" și „ u  su t dispo i ile" în Aplicație. Fur izorul u oferă i io gara ție ă 
“er i iile orespu d eri țelor soli itate de ătre Utilizator, ori ă su t eî trerupte, o e a ile, sigure sau 
lipsite de erori; de ase e ea, Fur izorul u oferă i io gara ție pri i d rezultatele așteptate, sperate sau 
o ți ute pri  utilizarea “er i iilor.  

2.7  Cu toate ă o ie ti ul este a ela de a gara ta fu țio area Ho ix u axi u  de î redere și 
dispo i ilitate, platfor a pe are se azează Ho ix a putea fi supusă u or î treruperi sporadi e de 
fu țio are, di  auza u ei di ersități de oti e, are depășes  o trolul Fur izorului, i lusi , spre exemplu, 
deteriorarea se alelor radio ori dispo i ilitatea o e ti ității road a d a Utilizatorului. 

Articolul 3 – Î registrarea și aderarea la serviciu 

3.1.    A esul la “er i iu are lo  î  ur a î registrării Utilizatorului î  Aplicație.  

3.2  Este posi il și să se a eseze “er i iul a utilizatori aso iați la u  Cont deja existent (ex. membrii 
fa iliei . Î  a est az este e esar a u  Utilizator să fi o pletat î  preala il î registrarea u ui Cont via 
Ho ix Ho e și a a esta să fi autorizat a esul altor Utilizatori prin intermediul Homix Home ori utilizând 
Aplicatia cu propriul Cont. 

3.3 Completând procedura de Înregistrare a unui nou Cont, Utilizatorul de lară ă a itit u ate ție și ă 
a a eptat î  od expres toți ter e ii și o dițiile de utilizare a Serviciilor, indicate expres în continuare, 
pre u  și toate o dițiile spe ifi e ale produsului „Ho ix Ho e  și ale a alului de â zare pri  i ter ediul 
ăruia produsul a fost a hizițio at. 
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3.4  Utilizatorul este o ligat să asigure ă a  toate i for ațiile utilizate pe tru a î registra Contul sunt 
pre ise și reale;  toate i for ațiile su t păstrate pre ise;  utilizarea di  partea sa a Ho ix u î al ă i iu  
tip de lege sau de regulament. 

3.5  Utilizatorul se obligă să păstreze o fide țiale i for ațiile de a es la Cont și a olo u de se soli ită, 
se utilizeze parole o plexe ex. o i ație de litere ari, i i, u ere și si oluri  pe tru a a ea a es la 
serviciu. 

3.6  Utilizatorul își asu ă răspu derea ex lusi ă pe tru fie are a ti itate a sa desfășurată pri  
i ter ediul Portalului î  adrul “er i iilor și se o ligă să exo ereze Fur izorul de ori e re e di are, preti să 
sau a e i țare u pri ire la sau are deri ă di  folosirea a uzul sau a utilizării eade ate a “er i iilor. Î  
raport cu ele de ai sus, Utilizatorul se o ligă să o u i e i ediat ătre Fur izor, pri  e-mail 
homix.ro@e el. o , ori e folosire eautorizate de ătre terți a propriei Aplicații sau ori e altă î ăl are a 
se urității despre are a afla, o ligâ du-se Furnizorul cu privire la orice ori e erere, hiar și de plată de 
despăgu iri, propusă și/sau deri ată dire t sau i dire t, di  folosirea ilegală de ai sus a “er i iilor 
disponibile pe Portal, din partea oricui.   

3.7  Utilizatorul își asu ă răspu derea ex lusi ă î  eea e pri ește i trodu erea î  Aplicație a datelor cu 
ara ter perso al adresă de e- ail și u ăr de telefo  ale terților și exclude Furnizorul de orice revendicare, 

preti să sau re la ație u pri ire la sau are deri ă di  folosirea abuzivă ale acestor date cu caracter 
personal.  

Articolul 4 – Durata și Retragerea 

 

4.1. Prezentele condiții ge erale au o durată edeter i ată.   
4.2. Utilizatorul, î  ur a aderării, a putea î  ori e az exer ita dreptul de retragere în termen de 14 zile 

de la aderarea la prezentele o diții. Retragerea se a putea exer ita de ătre Utilizator tri ițâ d o 
o u i are la ăsuța de email homix.ro@enel.com. Utilizatorul a pri i răspu s pri i d gestio area 

retragerii prin e-mail. 

4.3. Utilizatorul se poate retrage, tri ițâ d o soli itare de deza ti are a Contului, prin intermediul unei 

o u i ări s rise la ăsuța de poștă ele tro i ă dedi ată homix.ro@enel.com. Furnizorul va proceda la a 

dezactivarea Contului în termen de 10 zile de la primirea mail-ului. De ase e ea, or fi șterse toate o turile 
aso iate apli ației Ho ix. În acest caz i se vor factura Utilizatorului eventualele onorarii aferente Serviciilor 

de are a e efi iar pâ ă la deza ti area ser i iului în condițiile în care acestea exista.  

4.4. Furnizorul va avea dreptul de a anula accesul Utilizatorului cu efect imediat,  în cazul în care 

Utilizatorul folosește “er i iul u î ăl area Ter e ilor și Co dițiilor Generale ; 

Retragerea din partea Utilizatorului, sau anularea accesului Utilizatorului duce la pierderea alității de 
Utilizator, dezactivarea Contului și încetarea auto ată a raporturilor derivate din prezentele Conditii 

ge erale  și , pe ale de o se i ță, a ori ărui raport o ex “er i iului. 

Articolul 5 – Utilizare per isă și li itări 

5.1  Pentru a putea utiliza Aplicatia, Utilizatorul tre uie să dispu ă de: 

a) un Cont; 
b) un dispozitiv mobil (ex. smartphone) compatibil; 
c) o o exiu e I ter et î  a dă largă î totdeau a a ti ă î  lo ui ța u de este preze t dispoziti ul 

Homix Home; 
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d) e e tuale ele e te supli e tare are or putea fi i di ate de ătre Fur izor di  â d î  â d 
daca este necesar. 

Este în respo sa ilitatea Utilizatorului a eea de a se asigura ă posedă toate ele e tele soli itate pe tru 
fu țio area Aplicatiei și ă a estea su t î  od ore t o figurate și i stalate. 

5.2  Acuratețea otifi ărilor. Utilizatorul a eptă faptul ă otifi ările pri ite pri  i ter ediul Ho ix u 
sunt gândite pentru a fi exacte și dispo i ile %. Fur izorul u gara tează ă Utilizatorul a pri i otifi ări 
u fie are o azie posi ilă. Utilizatorul a eptă pri  ur are să u se nu se bazeze pe notificarile Homix în 

s opuri riti e ori referitoare la sigura ța fizi ă a persoa elor. Notifi ările prin Aplicație privind status-ul 
alarmelor referitoare la produse Ho ix se fur izează î  s opuri pur i for ati e – nu se substituie unui sistem 
de Alar ă ertifi at ori u ui siste  de gestio are a urge țelor. 

5.3  E o o isire E ergeti ă. E o o isirea e ergeti ă deri ată di  utilizarea Ho ix depi de de factori 
exter i față de Ho ix. Fur izorul u gara tează așadar i iu  i el spe ifi  de e o o isire e ergeti ă sau 
beneficiu economic derivat din utilizarea Homix. 

5.4  I for ații pri i d produsul. Ho ix le fur izează Utilizatorilor i for ații despre dispozitivul Homix 
Ho e și produsele o exe a estuia. Toate i for ațiile de ai sus su t fur izate și preze tate, „așa u  su t  
de dispoziti e, iar Fur izorul u gara tează ă a estea su t ore te, o plete ori a tualizate. 

5.5  Proprietarul i for ațiilor. Toate i for ațiile fă ute pu li e sau tra s ise î  od pri at pri  
i ter ediul Ho ix i tră su  respo sa ilitatea ex lusi ă a persoa ei de are a fost ge erat o ți utul. 
Proprietate a estor i for ații u este tra sferată Fur izorului, î  i io for ă. Î  orice caz, Utilizatorul 
a eptă faptul ă Ho ix poate utiliza i for ațiile tra s ise u s opul de a depista eventuale erori (bug-uri)și 
pe tru a î u ătăți și opera ser i iul. 

5.6  Utilizare per isă - Utilizatorul gara tează și de lară ă Utilizatorul, pri  i ter ediul i for ațiilor 
furnizate Homix, nu va contribui la: 

a) Nerespe tarea sau î ăl area proprietății i tele tuale ori a drepturilor de proprietate, de 
pu li itate, de o fide țialitate, sau de alt tip, a i iu ei părți terțe; 

b) Î ăl area legilor, regulamentelor, ordinelor sau a oricaror acte normative aplicabile; 
c) Fur izarea de o ți uturi o i e, frauduloase, a uzi e, defăi ătoare, ulgare; 
d) Pu erea î  peri ol a sigura ței i iu ui Cont ori a platfor ei Ho ix î săși; 

Articolul 6 – Conectarea la produse și servicii ale terților 

.  Fur izorul i for ează ă dispoziti ul Ho ix permite accesul Clientului la serviciile cloud Alexa oferite de 
A azo  Digital “er i es LLC și/sau de so ietățile sale afiliate î  o ti uare, de u ite și ole ti , „Amazon .  
Pe tru a e efi ia de ai sus e țio atele ser i ii, Clie tul are de ide să utilizeze a eastă funcție, va trebui 
să a eseze site-ul www.amazon.com/code înregistrându-se, u o pletarea preala ilă a â purilor 
soli itate, și să adere la ter e ii și o dițiile A azo .   

.  Clie tul re u oaște și a eptă ă Fur izorul u a gajează și/sau a eptă i io respo sa ilitate î  legătură 
u e e tualele dau e de ori e atură, patri o iale și o  patri o iale, dire te și i dire te, deri ate di  sau 

referitoare la utilizarea, de ătre Clie t, a ser i iilor loud Alexa oferite de A azo , de ai sus, i i pe tru 
nerespectarea normelor aplicabile, inclusiv cele în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal de 
ătre A azo . 
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Articolul 7 – Exonerarea de responsabilitate 

7.1.      Cu excepția cazurilor de fraudă  sau de ulpă gra ă, Fur izorul u răspu de pe tru dau ele dire te 
sau i dire te de ori e atură auzate Utilizatorului sau terților și u î  od dire t i puta ile Fur izorului 
î suși, cum ar fi spre exemplu dau e auzate de utilizarea eade ată a dispoziti elor Ho ix. 

7.2.      De ase e ea, se ex lude ori e respo sa ilitate a Fur izorului pe tru erespe tarea totală sau parțială 
a o ligațiilor a gajate di  auza de forță ajoră, respectiv cu titlu exemplifi ati  și o  exhausti : a te ale 
“tatului și ale Ad i istrației Pu li e, a te ale Autorităților Pu li e, li itări legale, i e dii, i u dații, explozii, 

o ilizări, re olte, gre e, pertur ări i dustriale, lipsa de aterii pri e, lipsa de ele tri itate, întreruperea 
li iilor telefo i e, lipsa de o usti ili și altele. 

Articolul 8 - I terdicția de vâ zare, de utilizare co ercială sau eadecvată a Serviciilor 

8.1 Dreptul Utilizatorului de a utiliza “er i iile su s rise este perso al și u poate fi edat. Utilizatorului 
i se i terzi e â zarea sau ori e altă utilizare o er ială a “er i iilor, fără a ordul s ris di  partea 
Furnizorului. 

8.2 Utilizatorul a eptă să u: 

 Vâ dă, î hirieze, tra sfere, distri uie sau utilizeze î  od o er ial, î  alte for e, ser iciile 
puse la dispoziție pri  i ter ediul Ho ix 

 Modifice, manipuleze, demonteze sau saboteze în niciun fel Homix 

 Acceseze Serviciile disponibile prin intermediul Homix pentru a crea servicii similare sau în 
o ure ță 

 Utilizeze Ho ix pe tru a î ăr a, tra s ite sau distri ui aterial și o ți uturi eautorizate, 
soft are dău ător sau eautorizat  

Articolul 9 – Drepturi de proprietate  i telectuală  

.  Clie tul re u oaște î  od expres și a eptă ă toate drepturile de proprietate i tele tuală, e pot fi 
tutelate î  aza or elor pri i d dreptul de autor sau î  aza altor dispoziții u  ar fi Codul Proprietății 
I dustriale, pri tre are, u titlu pur exe plifi ati  și o  exhausti , k o -ho , od sursă, soft are, 
hardware, proie te, apli ații, re ete, se rete i dustriale, for ule, algorit i, odele, aze de date și altele 
si ilare, referitoare la “er i ii, la date și alte ateriale pro e ite de la Fur izor sau î  ori e az puse la 
dispoziția Clie tului de ătre Fur izor î  aza Co dițiilor Ge erale su t și ră â  î  proprietatea ex lusi ă a 
Fur izorului și a su ie ților are î  od legiti  deți  li e ța. Clie tul pri  ur are se o ligă să u opieze, 

odifi e, â dă, edeze, li e țieze, o fere, tra sfere terților sau reeze lu rări deri ate di  datele și 
aterialele și î  ge eral di  drepturile de proprietate i tele tuală ale Fur izorului, i i să u per ită a terții 

să fa ă a est lu ru, pri  i ter ediul Clie tului sau al dispoziti ului său ele tro i . Clie tul re u oaște, în 
sfârșit, ă toate o ți uturile soft are, i agi i, grafi ă, fotografii, uzi ă, su et, ideo, texte, date et .  di  
orespo de ța pro oțio ală preze tată Clie tului pri  i ter ediul ser i iului WEB MAIL sau de fur izorii de 

WEB MAIL, sunt protejate de or ele î  igoare î  aterie de drept de autor, ăr i, re ete sau de alte 
drepturi de proprietate. 

Articolul 10 - Modificări 

.  Fur izorul are dreptul de a adu e odifi ări, î  ori e o e t, “er i iului, di  oti e teh i e, 
orga izațio ale și/sau o er iale, atât ti p ât a este odifi ări u prejudi iază realizarea pri ipalelor 
o ligații asu ate. 
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.  Fur izorul are dreptul de a adu e odifi ări, î  ori e o e t și pe tru iitor, preze telor Co diții 
Ge erale, di  oti e teh i e, orga izațio ale și/sau comerciale. 

.  Modifi ările de ai sus su t o u i ate de ătre Fur izor Utilizatorilor, u el puți   zile î ai te de 
i trarea lor î  igoare, pri  esaj de poștă ele tro i ă la adresa i di ată de Utilizatorii î șiși la o e tul 
î registrării și prin accesarea Aplicației. Î  azul î  are Clie tul u i te țio ează să a epte odifi ările 
aduse Co dițiilor Ge erale, a esta a a ea posibilitatea de a se retrage di  Co dițiile Ge erale o for  

odalităților i di ate la art.  „Durată și Retragere . 

10.4 Ră â e ala il faptul ă utilizarea hiar și a u ui si gur “er i iu de ătre Clie t a o stitui o o fir are 
a oi ței sale de a adera la Co dițiile Ge erale, la e e tualele o diții spe iale ale “er i iului respe ti  și la 

odifi ările ulterioare afere te. Clie tul se a gajează să ți ă pe u  suport ade at dura il și să păstreze 
Co dițiile Ge erale și toate odifi ările ulterioare ale a estora, are aduse ulterior, u ex epția posi ilității 
Clie tului de a soli ita Fur izorului opia Co dițiilor Ge erale. 

Articolul 11 – Protecția datelor cu caracter perso al 

11.1 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi prelucrate exclusiv conform legislației  în vigoare în 
materie de Prelucrare a datelor cu caracter personal. Nota de Informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal se poate consulta la: https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/legal/formulare/Nota-de-
informare.pdf 

 11.2 Clie tul î țelege ă exer itarea dreptului său de opoziție față de prelu rarea propriilor date u ara ter 
perso al î  o dițiile și ter e ii e țio ați pri  preze tul do u e t ar putea o du e la i posi ilitatea 
prestării în totalitate sau în parte a servi iului de ătre E el. 

. . Prelu rarea datelor u ara ter perso al se efe tuează dire t de ătre ENEL, pre u  și pri  
î puter i iți, o for  pre ederilor Regula e tului, pri  ijloa e a uale/auto atizate, u respe tarea 
eri țelor de se uritate a prelu rării datelor u ara ter perso al. Datele perso ale su t dez ăluite u ai 

persoa elor autorizate, î  o diții sta ilite pri  pro eduri teh i e și orga izatori e ade ate pe tru păstrarea 
o fide țialității datelor perso ale, de protejare î potri a distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

dez ăluirii sau a esului eautorizat, o for  legii. 

. .Pe tru ai ulte i for ații u pri ire la Datele du ea oastră u ara ter perso al ă eți putea 
adresa Respo sa ilului u prote ția datelor u ara ter personal al companiei Enel, ce poate fi contactat la 
adresa de e- ail e țio ată dpo.furnizare@enel.com. 

Articolul 12 – Clauze Restrictive 

Părțile de lară ă a eptă o ți utul arti olelor:  O ie t ,  Durată și retragere ,  Utilizare per isă și 
li itări ,  Co e tarea la produse și ser i ii ale terților ,  Exo erarea de respo sa ilitate ,  I terdi ția de 

â zare, de utilizare o er ială sau eade ată a “er i iilor ,  Drepturi de proprietate i tele tuală ,  
Modifi ări ,  Prote ția datelor u ara ter perso al . 

 

https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/legal/formulare/Nota-de-informare.pdf
https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/legal/formulare/Nota-de-informare.pdf
mailto:dpo.furnizare@enel.com
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 Notă de i for are e isă î  te eiul art.  al Regula e tului UE / 9 RGPD   

pentru aplicatia HOMIX 

ENEL ți e foarte ult la iața ta pri ată și utilizează datele u ara ter perso al are te pri es  î  od ore t 
și respo sa il și î totdeau a u depli a respe tare a Regulamentului ge eral pri i d prote ţia datelor (RGPD) 
și a legislatiei în vigoare în materia prelucrarii a datelor cu caracter personal. 

1. Preze ta Notă de Informare expli ă odul î  are ole tă , prelu ră , protejă  și partajă  datele tale 
u ara ter perso al, u s opul de a fur iza și de a î u ătăți experie ța ta și ser i iile oastre.Defi iții  

Î  se sul preze telor dispoziții, pe tru defi iții tre uie să se fa ă referire și la pre ederile di  „Ter e i și 
o diții ge erale  di  ser i iul „T&C  și/sau di  preze tul do u e t. Mai exa t: 

Datele cu caracter personal:î sea ă ori e i for ații pri i d o persoa ă fizi ă ide tifi ată sau ide tifi a ilă 
"persoa a izată" ; o persoa ă fizi ă ide tifi a ilă este o persoa ă are poate fi ide tifi ată, dire t sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un u e, u  u ăr de ide tifi are, 
date de lo alizare, u  ide tifi ator o li e, sau la u ul sau ai ulte ele e te spe ifi e, proprii ide tității 
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale , așa u  su t defi ite î  arti olul 4 
alin.1 din RGPD.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal: însea ă ori e operațiu e sau set de operațiu i efe tuate asupra 
datelor u ara ter perso al sau asupra seturilor de date u ara ter perso al, u sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziție î  ori e alt od, ali ierea sau o i area, restri țio area, ștergerea sau distrugerea (ref. articolul 
4 par. 2) din RGPD) 

Ter e i și Co diții sau T&C: do u e t e regle e tează ter e ii și o dițiile apli ate a sa lului de 
Servicii furnizate de Operatorl prin intermediul aplicatiei Homix.  

Client: persoana are a hizițio ează produse și ser i ii Ho ix și se î registrează u u  Cont de Utilizator 
Ho ix o for  elor defi ite î  „T&C  di  aplicatia Homix. 

Utilizator: Clie t Ho ix are se î registrează u u  Cont de Utilizator Homix ori se înregistrează a Utilizator 
suplimentar la i itația Clie tului/Utilizatorului. Aplicația Homix va prelucra datele cu caracter personal, atât 
ale Clie tului/Utilizatorului, ât și pe ele ale Utilizatorilor supli e tari. 

2. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

  

ENEL ENERGIE S.A. u sediul î  Bu urești, “e tor , Bd. Mir ea Vodă r. , etaj , a era . , î s risă î  
registrul o erțului la r. J / / , a â d od u i  de î registrare fis ala  sau ENEL 

ENERGIE MUNTENIA S.A. cu sediul social în Bu urești, “e tor , Bd. Mir ea Vodă r. , etaj 5, camera 5,3, 

î s risă î  registrul o erțului la r. J40/14506/2008, având cod unic de înregistrare fiscala 24387371 

de u ită î  o ti uare, Enel  sau Operator , 
 

î  alitate de Operator a prelu ra datele du ea oastră u ara ter perso al î  o for itate u dispozițiile 
legale i ide te î  do e iul prote ției datelor u ara ter perso al, pre u  și în conformitate cu prevederile 

prezentei note de informare. 
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3.  Respo sa ilul u Prote ția Datelor u Cara ter Perso al 
  
E el a u it u  Respo sa il u Prote ția Datelor u Cara ter Perso al RPD  are poate să fie o ta tat la 
ur ătoarea adresă de e-mail: dpo.furnizare@enel.com.  
 
4. Datele personale  prelucrate 

Operatorul a prelu ra datele u ara ter perso al „Date u Cara ter Perso al  fur izate de Persoa ele 
Vizate î  ur a i stalării Ho ix Ho e sau după rearea u ui cont in aplicatia Homix. Datele cu Caracter 

Perso al prelu rate su t ur ătoarele:  

• Datele de ide tifi are și de o ta t ale Clie tului aso iate contului său sau o tra tului său spre ex. 
pre u e, u e, adresă, e- ail, u ăr de telefo .  

• Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor spre ex. pre u e, u e, adresă ail și u ăr de telefo  
ale Utilizatorilor î registrați u u  Cont ori ale persoanelor abilitate de Client drept Utilizatori 

suplimentari pentru propriul Cont . Da ă Utilizatorul are su   a i, poate a esa Ho ix u 
autorizarea preala ilă și î  ori e az pe respo sa ilitatea lie tului, a u ui pări te sau tutore. 

• Date de fu țio are a Ho ix spre ex. a tualizare soft are, e te a ță et .  

• Date de a igație ale App Ho ix spre ex. data și ora a esului, pagi ile vizitate, numele Internet 
Service Provider-ului și adresa de Proto ol I ter et IP  pri  are se a esează I ter etul, poziția 
geografi ă et . . 

• Date referitoare la locatia unde este instalat Homix Home spre ex. dispu erea a erelor și a 
peri etrului asei, i stalații de î ălzire utilizate și respe ti ele supape de fu țio are, fu țio area 
centralei, sau geolocalizarea Homix Home- și așadar a asei - cu scopul de a permite corecta 
fu țio are a fu țiilor de geofencing, a a ti area sau deza ti area fu țiilor î  od auto at î  

aza poziției față de u  peri etru irtual: spre ex. Utilizatorul iese di  peri etrul asei iar alar a se 
a ti ează auto at . 

• Date o ți ute de Ho ix pri  i ter ediul se zorilor o pati ili i stalați da ă su t o ți ute sau 
o e tate pri  )ig ee ori alte proto oale o pati ile : te peratura și i for ațiile eteo, 

deplasarea persoa elor, lu i ozitatea ediilor, alitatea aerului, i lusi  u iditatea, pe lâ gă, 
evident, starea de fu țio are a se zorilor respe ti i. 

• I agi i și fil ări de la a erele ideo da ă su t i stalate , î  aza o figurării alese de ătre Client 
sau Utilizator. 
  

5. “ opul și aza juridi ă a prelu rării 
  
Enel, prin intermediul aplicatiei Ho ix fur izează o platfor ă de a age e t i telige t al lo ui ței u 
fur izarea “er i iilor defi ite î  „T&C , ce se pot activa în in functie de echipamentele hardware disponibile 
pentru Utilizator (spre ex. management inteligent al sistemelor energetice și de î ălzire, se uritate și o trol 
al casei, management al aparatelor inteligente de iluminat, sisteme de Home assistance, entertainment, 
asiste ță, asigurare și e te a ță pe tru asă, ser i ii de î ăr are și de o ilitate ele tri ă et .  
 
Lista de produse și ser i ii des rise î  T&C și la are se fa e referire ai sus u este exhausti ă, deoare e 
platfor a este sus epti ilă de a oferi fu țio alități ulterioare, î  aza a tualizărilor și a dez oltării 
teh ologi e. A este oi oportu ități ex. ser i ii de asiste ță edi ală sau de i ter e ție rapidă  or putea fi 
activate exclusiv la cererea Clientului, u ai după o i for are și o a eptare preala ilă a a estor ser i ii 
suplimentare. 
 
Cu s opul de a fur iza ser i iile platfor ei „Ho ix Ho e , E el a prelucra datele cu caracter personal ale 
Persoanei Vizate, cu respectarea prevederilor legale conform  RGPD, î  ur ătoarele s opuri: 

mailto:dpo.furnizare@enel.com
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a. realizarea o ligațiilor pre o tra tuale, o tra tuale, fis ale pe tru ori e a ti itate ulterioară, 

i stru e tală se ării și exe utării o tra tului; 
b. fur izarea produselor și ser i iilor oferite de Operatorî  od dire t sau pri  i ter ediul “o ietăților 

Grupului Enel respectiv Parteneri comerciali, inclusiv serviciile auxiliare si desuport , eventual solicitate 
de Client; 

c. a age e tul o tra telor de a hiziție, predarea, a ti area și î treți erea produselor, ser i iilor 
și/sau e hipa e telor a hizițio ate sau a ordate î  o odat pe tru utilizare; 

d. gestio area e e tualelor re la ații, pro eduri pre- o te ioase și o te ioase;  
e. tri iterea de i for ații și/sau a tualizări referitoare la stadiul ser i iilor existe te, pe tru parti iparea 

la eventuale programe de premii sau loyalty;  
f. a ti itatea de o itorizare a relațiilor u lie ții ex. so daje pe tru e aluarea ulțu irii lie ților ;  
g. î u ătățirea produselor și a ser i iilor are fa  o ie tul o tra tului și adaptarea ofertei la exige țele 

clientelei; 
h. trimiterea de i for ații o er iale, pri  i ter ediul o ta tului e- ail eli erat u o azia a ti ării 

serviciului, privind produsele și/sau ser i iile i tegra ile fur izate pri  Ho ix, în acest sens furnizarea 
experie ței o plete pe are oferta și dispoziti ul Ho ix o pu  la dispoziție. 

 
Î  o for itate u preferi țele are e su t i di ate î  ti pul reării o tului tău de utilizator sau modificate 
ulterior, a fi posi il să fii o ta tat pri  e- ail pe tru a pri i i for ații despre produse și ser i ii are 
o sideră  ă te pot i teresa. Pe tru a e ita a est tip de o ta tare, a fi sufi ie t să e o u i i dori ța 

de a nu fi o ta tat î  od dire t. Ne poți o ta ta î  ori e o e t, tri ițâ d u  e-mail la 
dataprotection.ee@enel.com/ dataprotection.eem@enel.com pe tru a e i di a faptul ă u dorești să 
pri ești esaje de arketi g. Poți de ase e ea a ula î s rierea de pe lista oastră de e ail-uri de 

arketi g, fă â d li k pe li k-ul di  partea de jos a fie ărui esaj pe are îl ei pri i. 
  
6. Modalități de prelucrare, perioada de retenție și ăsuri de prote ție 

Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate cu garantarea securitatii și o fide țialitatii acestora. 

Datele u ara ter perso al e fa  o ie tul tra sferului î  s opurile a i tite ai sus or fi păstrate o for  
pri ipiilor de proporțio alitate și e esitate, și î  ori e az pâ ă la ati gerea s opurilor î  are au fost 
prelucrate, i lusi  pe tru o statarea, exer itarea sau apararea u ui drept î  i sta ța. 

Ulterior, respe ti  fie la data î etării relației de ola orare, fie la expirarea o ligației legale de arhi are e 
re i e ENEL î  te eiul legislației apli a ile î  aterie fis ală, o ta ilă sau potri it regle e tărilor ANRE, 
datele vor deveni anonime si vor fi agregate pentru a putea fi utilizate in analize statistice.  

7. Destinatarii Datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari: 

a  a gajaților și ola oratorilor Operatorului sau ai so ietăților Grupului E el preze ți pe teritoriul U iu ii 
Europene;  

 so ietăților terțe sau a altor desti atari, pre u  parte erii o tra tuali sau so ietățile de re uperare 
rea țe Terțe Părți  are desfășoară a ti ități î  outsour i g î  fa oarea Operatorului, î  alitatea lor 

de î puter i iți ai Operatorului, a persoa elor fizi e î puter i ite î  a est se s, a u or terțe părți 
respo sa ile u derularea a ti ităților arketi g dire t o for  dispozițiilor GDPR si î  ur a o ți erii 
o si ță â tului du ea oastră. Î  a est di  ur ă az, ă i for ă  ă desti atarii datelor aparți  

ur ătoarelor ategorii: fur izori de ser i ii de all center, furnizori de servicii prin care se transmit 
o u i ările de arketi g, exe uta ți de lu rări, fur izori de ser i ii de exe plu ser i ii de să ătate  si 
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u uri de exe plu produse ele tro i e și ele tro as i e , so ietăți de asigurare si reasigurare, age ții de 
er etare a pieței. 
 ătre autoritățile statului ANRE, ANAF, ANAP, ITM, orga ele de er etare pe ala et . , spre exe plu, 

î  ederea î depli irii o ligațiilor pre ăzute de legislația fis ala, legislația u ii, lupta a ti orupție, 
efectuarea operațiu ilor o ta ile, derularea de pro eduri de a hiziții sau î  ederea pu erii î  apli are a 
hotărârilor jude ătorești si/sau a altor se ti țe/de izii e ise de ătre i sta țele jude ătorești si/sau a 
altor organisme investite de statul roman cu putere de izio ala spre exe plu, dar fără a se li ita la: 
tra s iterea de i for ații ătre politie/par het/ANRE . 

Î  azul i ter o e tarii apli ației și u alte apli ații i telige te, a spre exe plu persoa a izată poate a ti a 
pe dispozitivul Homix opțiu ea „Alexa uilt-i  deja dispo i ilă , az î  are i for ațiile pri i d prelu rarea 
datelor, tra sferul, s opul prelu rării se o pletează u i for ațiile respe ti ei apli ații. În caz de activare, 
Persoa a Vizată este rugată să o sulte e site-ul fur izorului ser i iului Alexa, a eptâ d Ter e ii și 
Co dițiile și izio â d Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor, fur izată de Operatorul care 
o er ializează respe ti ul produs. Este posi il să se ex ludă i rofo ul are o u i ă u Alexa, prin 

intermediul unui buton dedicat. 

Î  eea e pri ește gestio area relațiilor u destinatarii și prelu rarea datelor efe tuată de a eștia, se fa e 
tri itere la respe ti ii ter e i și o diții și i for area referitoare la iața pri ată a ai sus 

e țio ațilordestinatari. 

8. Transferul Datelor cu caracter personal 

Datele u Cara ter Perso al or fi prelu rate î  U iu ea Europea ă și păstrate î  ser erele a plasate î  
U iu ea Europea ă.  

În eventualitatea în care a este date or putea fi prelu rate î  Țări din afara Uniunii Europene,  se va impune 
u  i el de prote ție ade at, re u os ut de o de izie î  a est se s di  partea Co isiei Europe e. E e tualele 
tra sferuri de Date u Cara ter Perso al ătre Țări di  afara UE, î  a se ța de iziei de ade are di  partea 
Co isiei Europe e, or fi posi ile u ai î  azul î  are su t fur izate de ătre Titularii și Respo sa ilii 
i pli ați gara ții ade ate de atură o tra tuală sau de tipul a ordurilor, pri tre are or e a gaja te 
pe tru so ietate „Bi di g Corporate Rules  și lauze o tra tuale de tipul elor de prote ție a datelor. 
Tra sferul Datelor u Cara ter Perso al ătre Țări terțe di  afara U iu ii Europe e, î  a se ța u ei de izii de 
ade are sau a altor ăsuri ade ate așa u  se des riu ai sus, se or efectua numai în cazul în care 
Persoa a Vizată a o si țit î  od expli it sau î  azurile pre ăzute de RGPD și or fi prelu rate î  i teresul 
său. Î  a este azuri, E el i for ează ă, î  iuda faptului ă Grupul E el adoptă și i ple e tează 
i stru țiu i de lu ru o u e tuturor statelor î  are a ti ează, tra sferul Datelor u Cara ter Perso al ar 
putea fi expus u or ris uri legate de parti ularitățile legislațiilor lo ale î  aterie de prelu rare a Datelor u 
Caracter Personal. 

8. Drepturile Persoanei Vizate 

Potrivit art. 15 -  di  RGPD, referitor la Datele u ara ter perso al prelu rate, Persoa a Vizată are dreptul:  

a) De a es la a estea și de a soli ita o opie; 
b) De a solicita rectificarea acestora; 
c) De a soli ita ștergerea a estora; 
d) De a o ți e restri țio area prelu rării datelor; 
e) De a se opu e prelu rării datelor; 
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f) De a primi datele într-u  for at stru turat, utilizat î  od ure t și are poate fi itit de pe u  
dispoziti  auto at și de a tra s ite a este date fără i iu  i pedi e t u ui alt operator, acolo 
unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Mai ulte i for aţii, pre u  şi drafturile î  ederea exer itării drepturilor e ţio ate, regăsiţi pe site-ul 
nostru, www.enel.com, se ţiu ea Legal. 

Pe tru exer itarea drepturilor și pe tru re o area o si ță â tului, Persoa a Vizată a putea tri ite o 
cerere scrisă, datată si semnată înaintată la: 

 

 prin e-mail dataprotection.eem@enel.com / dataprotection.ee@enel.com sau:  

 prin poștă la adresa Enel Energie S.A., București, se tor , d. Mir ea Vodă, r. , et. , a era . ; 
 prin poștă la adresa Enel Energie Muntenia S.A., București, se tor , d. Mir ea Vodă, r. , etaj 5, 

camera 5,3; 

la nr. de telefon 021 9977 –  tarif or al î  ori e rețea, progra  Lu i – Vineri: 08.00 - 20.00)De asemenea, 
Persoa a Vizată are dreptul de a depu e re la ație la Autoritatea o pete tă pe tru prote ția Datelor u 
Caracter Personal  

 

 

 

http://www.enel.com/
mailto:dataprotection.eem@enel.com
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