
 

NOTĂ DE INFORMARE 
 

        Conform cerinţelor Regulamentului(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date, 

Primăria comunei Romaneşti, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia 

de a administra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate datele cu caracter 

personal. 

 

Categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate 
        Primăria comunei Românești colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu 

caracter personal: 

 numele si prenumele 

 sexul 

 data si locul nașterii 

 telefon/fax/email 

 adresa sau reşedinţă 

 profesia 

 loc de munca 

 codul numeric personal 

 seria și numărul actului de identitate 

        Prelucrarea datelor cu caracter special legate de originea rasială sau etnică, opiniile 

politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi 

prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane 

fizice sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice este 

interzisă. 

       Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate a instituţiei, respectiv 

oferirea de servicii sociale. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurării acurateţei 

informaţiilor si conţinutului documentelor întocmite in exercitarea activităţii, constituie o 

obligaţie a clientului. 

       Autorităţile publice cărora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de 

ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinţă, nu va fi necesar consimţământul 

persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecata, procurori, organe 

de urmărire penală, daca sunt necesare desfăşurării unei anchete). 

  Dreptul de acces 

        Orice persoana vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, se 

garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc si 

de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, 

respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate 

socială. 



       Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt 

prelucrate de acesta. Instituţia este obligata, in situaţia în care prelucrează date cu caracter 

personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin 

următoarele: 

 informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere si 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

 comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi 

a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 

 informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează 

orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva; 

 informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de 

opoziţie, precum si condiţiile in care pot fi exercitate; 

 informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date 

cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere 

către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea 

deciziilor Primăriei comunei Româneşti, in conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

        Persoana vizată poate solicita de la Primăria comunei Româneşti informaţiile printr-o 

cerere întocmită in formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă 

doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta 

electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face 

numai personal. 

      Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter 

personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge 

datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre 

următoarele motive: 

 persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are 

obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul 

în care se aplică unul dintre următoarele motive: 

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) 

litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

 

Ştergerea datelor cu caracter personal nu se aplică în măsura în care prelucrarea este 

necesară: 



 pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; 

 pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul 

dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau 

pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul 

exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul; 

 în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică 

sau istorică ori în scopuri statistice, 

 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter 

personal 

      Primăria comunei Româneşti ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. 

     Sediul Primăriei este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate 

electronic în fişiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt 

păstrate in dosare speciale, la care au acces doar angajaţii instituţiei, cărora le incumbă 

obligaţia de confidenţialitate. 

Dreptul de a se adresa justiției 

       Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de 

supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror 

drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. 

 

 

 

 

 

 


