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INFORMARE PUBLICA

PRTVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primdria comunei Albesti, cu sediul pe str.Lunga nr.123, comuna Albesti, judetul
Mureg, colecteaze Qi proceseaze datele personale, Tn conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec[ia persoanelor fizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind Iibera
circulafie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
genera! privind protectia datelor).

Vd rugdm sd citili cu atentie aceas/e informare.

1.) La data de 27 aprilie 2016 a fost adoptat de citre Parlamentul European 9i
Consiliul Uniunii Europene Regulamentul nr. 67912016 privind proteclia persoanelor
fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera
circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare
Regulamentul general privind protec[ia datelor, act normativ cu aplicabilitate directi in
statele membre.

in acord cu prevederile art.99 alin. (1) Si (2) din Regulamentul general privind
protec[ia datelor, acest act normativ a intrat in vigoare la data de 25 mai 2016 gi se
aplicd de la 25 mai 2018.

Ca urmare a abrogirii de cdtre Regulamentul men[ionat a Directivei 95l46tEC
Parlamentului European qi a Consiliului din 24 octombrie 1995 9i in virtutea principiului
priorititii dreptului european, Legea nr.67712001 privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a acestor
date, care reprezinti cadrul legal general in Rominia in aceastd materie 9i care a
transpus Directiva 95l46lEC, este inlocuitd de Regulamentul general privind proteclia
datelor.

2.1 Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele
dumneavoastri personale sunt utilizate gi scopulin care acestea sunt folosite.



3.) Utilizarea datelor dumneavoastra personale se face in scopul prestirii
serviciilor publice de interes local.

4.) Legalitatea prelucririi.

ln conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr. 67912016, prelucrarea
este legald numai dacd gi in mdsura in care se aplicd cel pulin una dintre urmitoarele
conditii:

o pelsoana vizatd gi-a dat consimtim6ntul pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
o plelucrarea este necesari pentru executarea unui contract la care
persoana vizatd este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei
vizate inainte de incheierea unui contract;
o prelucrarea este necesari in vederea indeplinirii unei obligatii legale care
ii revine operatorului;
o prelucrarea este necesard pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice;
o plelucrarea este necesari pentru indeplinirea unei sarcini care servegte
unui interes public sau care rezultd din exercitarea autoritalii publice cu care este
investit operatorul

5.) Categoriile de destinatari citre care se pot divulga datele cu caracter personal

1. AutoritSlile statului, inclusiv autoritd(i fiscale, autoritdli judiciare dupi caz,
Birouri executdri judecitoregti, bdnci;

6.) Pistrarea datelor cu caracter personal :

Datele cu caracter personal vor fi pistrate/stocate in conformitate cu Ordinul
21711996 privind activitatea de arhivi la creatorii gi detinitorii de documente, aprobat
de conducerea Arhivelor Na[ionale.
7.) Drepturile pe care le aveli in ceea ce privegte datele dumneavoastri personale:

in legdturi cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec[ia persoanelor fizice in ceea
ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind libera circulalie a acestor
date 9i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec[ia
datelor) , vd puteli exercita oricare dintre urmdtoarele drepturi:

-Persoana vizatd are dreptul de a ob[ine din partea operatorului o confirmare ci se
prelucreazd sau nu date cu caracter personal care o privesc Ai, in caz afirmativ, acces
la datele respective.
-Persoana vizatd are dreptul de a ob[ine de la operator, fird int6rzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. lindndu-se seama de
scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizatd are dreptul de a obline



completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea
unei declaratii suplimentare.
-Persoana vizald are dreptul de a ob[ine din partea operatorului gtergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fdrd intArzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia
de a gterge datele cu caracter personal fdrd int6rzieri nejustificate Tn cazul Tn care se
aplici unul dintre motivele prevdzute la art. 17 lit. a-f din Regulamentul nr. 67912016
privind protec[ia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter
personal 9i libera circula[ie a acestor date
-Aveti dreptul de asemenea de a obline restrictionarea prelucrdrii datelor in cazul in
care se aplici unul din cazurile prevdzute la art. 18 lit. a-d din Regulamentul mai
devreme men[ionat
- in orice moment, persoana vizati are dreptul de a se opune prelucririi datelor cu
caracer personal, din motive legate de situafia particulard In care se afld in cazul in care
se implinesc conditiile prevdzute de art.21din Regulamentul men[ionat mai devreme.
-Persoana vizatd are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc Ai pe
care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat Tn mod curent 9i care
poate fi citit automat gi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fird
obstacole din partea operatorului ciruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal,
in cazul in care sunt indeplinite condiliile previzute la art. 20 alin 1 lit. a, b din
Regulamentul mai devreme mentionat.
- dreptul de a depune o plAngere in fata unei autoritd[i de supraveghere

8.) Pentru exercitarea acestor drepturi, vi puteti adresa cu o cerere scrisi,
datatd gi semnatd responsabilului cu proteclia datelor cu caracter personal-Toni Lucian
Dumitru -0756216997

De asemenea cererea poate fi depusa si adresa electronica: albesti@cmj.ro . Sau
poate fi transmisa prin posta la sediul institutiei, str.Lunga nr.123, comuna Albesti,
judetul Mures, cod postal 547025.

De asemenea, vd este recunoscut dreptul de a depune plAngere la Autoritatea
Nalionali de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)
precum si dreptul la o cale de atac eficienti.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1 , cod pogtal 010336, Bucuregti, RomAnia, fax: +40.318.059.602, e-
ma i I : anspdcp@dataprotection.ro

Primiria comuneiAlbesti vd informeazd cd evalueazd si ?mbunitSlegte in mod
constant misurile de securitate implementate in vederea asiguririi unei prelucrdri a
datelor cu caracter personalin condi{ii de siguran!5 gi securitate.
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