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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei 

in cadrul editiei procedurii formalizate 

 

  

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

 

 

 

Numele şi 

prenumele 

 

 

 

 

 

Funcţia 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Toni  Lucian 

Dumitru 

DPO 27.11.

2019 

 

1.2. Verificat Bortolis Tiberiu 

Levente  

Preşedinte 

Comisia de 

monitorizare 

27.11.

2019 

 

1.3. Aprobat Felegean Mircea 

Augustin 

Primar 27.11.

2019 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate  

 

 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul 

ediţiei 

 

Componenţa 

revizuită-descrierea 

modificării/nr. pagină 

unde s-a efectuat 

modificarea 

 

 

Data reviziei 

 

Avizul 

conducătorului de 

compartiment 

1 2 3 4 

2.1

. 

Revizia 1     Data aprobării de 

către Comisia de 
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monitorizare 

2.2

. 

Ediţia 2      

 

 

 

 

1. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii formalizate 

 

 
 

Scop

ul 

difuz

ării 

 

Compartiment 

 
Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

retrage

rii 

versiun

ii 

înlocuit

e 

Data 

intrării 

în 

vigoare 

a noii 

proced

uri 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5   6 7 

3.1

. 

Ap. Compartimentul 

Achizitii Publice 

Inspector 

Principal 

Antal 

Balasz 

Andreea 

  27.11.2

019 

 

3.2 Ap. Compartiment 

Financiar 

Contabil 

  
  27.11.2

019 

 

3.3

. 

Ap. Compartiment 

Agricol Fond 

Funciar 

Consilier 

Superior 

Fodor 

Timea 

 

  27.11.2

019 

 

3.4

. 

Ap. Compartiment 

Financiar 

Contabil-directia 

taxe si impozite 

Referent 

superior 

Todoran 

Mihai 

Vasile 

  27.11.2

019 
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3.5 Ap. Compartiment 

Stare Cvila, 

Autoritate 

tutelara si 

asistenta sociala 

Referent 

superior 

Fodor 

Klara 

  27.11.2

019 

 

3.6

. 

Ap. Administrator 

Public (Resurse 

Umane) 

Administra

tor Public 

Lapadat 

Adrian 

Nicolae 

  27.11.2

019 

 

3.7

. 

Ap Secretar Comuna Secretar Dumbrava 

Dorin 

  27.11.2

019 

 

3.8

. 

Ah. Comisie SCIM - 

Secretariat 

Tert 

contractat 

pentru 

consultanta 

SCIM-

Expert 

Consulting 

S.R.L. 

Toni 

Lucian 

Dumitru 

  27.11.2

019 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

Prezenta procedura reglementeaza modul în care Primaria Comunei Vinatori gestioneaza si 

raspunde solicitarilor cu privire  la datele cu caracter personal formulate de persoanele vizate sau de 

reprezentantii autorizati ai acestora. 

Aceasta procedura permite Primariei sa se conformeze obligatiilor legale, sa îmbunatateasca 

transparenta, sa permita persoanelor vizate sa verifice daca informatiile detinute despre acestea sunt 

actualizate si sa creasca nivelul de încredere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu 

caracter personal  

 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

Solicitarile de acces la propriile date cu caracter personal  

O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal este orice cerere formulata de o 

persoana fizica sau de un reprezentant autorizat (împuternicit) al unei persoane fizice, având ca 

obiect informatiile detinute de Primarie despre persoana în cauza. 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal, în virtutea art.15 din Regulamentul 

European 2016/679 confera persoanelor vizate dreptul de a-si vedea propriile date precum si de a 

solicita o copie de acestora 

  O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal trebuie formulata în scris pentru a 

fi validata. 

 În eventualitatea în care o astfel de solicitare este efectuata verbal catre un angajat al 

Primariei, va fi consultat responsabilul cu protectia datelor care va analiza validitatea cererilor 

referitoare la datele cu caracter personal  

  O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal poate fi transmisa prin oricare 

dintre urmatoarele metode: email, fax, potta, site-ul Primariei sau alte mijloace. Solicitarile 

formulate online vor fi tratate ca oricare alte solicitari de acest gen desi raspunsul pe care îl vor 

primi din partea Primariei nu va fi transmis prin intermediul canalelor de social media. 
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3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

Politica de confidentialitate a Primariei Vinatori cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal  

 

3.1. Reglementări internaționale 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

• Considerentul 97 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului; 

• Art. 13, 14, 15-22, 34 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

și al Consiliului; 

 

3.2. Legislaţie primară 

• Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera cirgulație a acestor date; 

• Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de 

securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

 

3.3. Legislaţie secundară 

- 
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4. Definiții şi abrevieri  

 

4.1. Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, 

actul care defineşte termenul 

1.  Autoritate de 

supraveghere 

Autoritate publică independentă, instituită de un stat (în cazul 

României – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP). 

 

2.  Consimțământ Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu 

caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi 

neechivoc 

 

3.  Date anonime Date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, 

nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă 

 

4.  Datele cu caracter 

personal 

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă numită „persoana vizată”. 

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul 

sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 

fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 

5.  Date de trafic Orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări 

printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în scopul facturării 

contravalorii acestei operaţiuni 
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6.  Date stocate Date într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate 

strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt 

colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate. 

Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în 

scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu 

respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, prevăzute în normele care reglementează aceste 

domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor 

scopuri. 

 

7.  Ediția unei proceduri 

formalizate 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată și difuzată 

 

8.  Încălcarea securităţii 

datelor cu caracter 

personal 

Încălcarea securităţii având ca rezultat distrugerea accidentală sau 

ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată ori accesul 

neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau 

prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului 

 

9.  Operator Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept 

public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile 

teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui 

act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept 

public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin 

acel act normativ sau în baza acelui act normativ. 
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10.  Persoană împuternicită 

de către operator 

O persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 

inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 

acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama 

Comunei Vinatori 

 

11.  Poştă electronică Serviciul care constă în transmiterea printr-o reţea publică de 

comunicaţii electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet 

sau imagine, care pot fi stocate în reţea sau în echipamentul 

terminal al destinatarului până la recepţionarea de către destinatar 

 

12.  Prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

Operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, 

cu 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 

în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea 

 

13.  Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile 

documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale 

 

14.  Procedură de sistem Procedura care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor  

dintr-o entitate 

 

15.  Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 
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desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente  

dintr-o entitate 

 

16.  Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

unei procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

 

17.  Responsabilitate Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire 

atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 

18.  Sistem de evidență a 

datelor 

Orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 

conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate 

sau repartizate după criterii funcționale sau geografice 

 

19.  Stocare Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal 

culese  

 

20.  Utilizator Orice persoană fizică ce beneficiază de un serviciu de comunicaţii 

electronice destinat publicului, fără a avea în mod necesar 

calitatea de abonat al acestui serviciu 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S/P.O. Procedură operațională 

 

2. E Elaborare 

 

3. V Verificare 

 

4. Av Avizare 

 

5. A Aprobare 

 

6. Ap Aplicare 

 

7. DPO Responsabil cu protecția datelor  

(Data Protection Officer) 

8. Ah. Arhivare 
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5. Descrierea procedurii operaționale 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) stabilește un 

set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale uniunii, destinat protejării vieții 

private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. 

 Principiile și regulile stabilite de Regulamentul general privind protecția datelor 

privesc un drept fundamental al persoanei  - dreptul la protecția datelor personale, garantat 

de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE și art. 16 al Tratatului UE. 

 Regulamentul general privind protecția datelor stabileşte normele referitoare la 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, 

precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal. 

 Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate fi 

restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Prevederile Regulamentului general privind protecția datelor asigură protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora 

la protecţia datelor cu caracter personal.  

 În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, următorii termeni se definesc 

astfel: 

 -"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană 

care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 

cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul 

sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 

economice, culturale sau sociale; 

 -"prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
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modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 

punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 

distrugerea; 

 - "operator" înseamnă 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; 

 - "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o 

parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal 

în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt 

considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă 

normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

 Potrivit dispozițiilor Regulamentuluinr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția 

datelor)persoana vizată are următoarele drepturi: 

 - dreptul de acces; 

 - dreptul la rectificare; 

 - dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″); 

 - dreptul la restricționarea prelucrării; 

 - dreptul la portabilitatea datelor; 

 - dreptul la opoziție; 

 - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri. 

Dreptul de acces la date este prevăzut în art. 15 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele -

respective şi la următoarele informaţii: 

-scopurile prelucrării; 

-categoriile de date cu caracter personal vizate; 
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destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează 

să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; 

-Acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 

perioadă; 

-Existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 

personal, ori restricţionarea prelucării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau 

a dreptului de a se opune prelucrării; 

-dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 

-în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 

informaţii disponibile privind sursa acestora; 

-existenţa unui proces decizional automatizat încluzând crearea de profiluri. 

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o 

organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile 

adecvate referitoare la transfer. 

Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei 

cereri întocmită în temeiul art. 15 – 22 din Regulamentul  nr. 679/2016,  în termen de  o lună de zile 

de la data primirii cererii .  Această perioadă se poate prelungi cu două luni de zile atunci când este 

necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor, operatorul având obligaţia să 

informeze, în termen de o lună, persoana vizată despre motivul prelungirii termenului, precum şi 

posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale 

de atac judiciară. 

 

Dreptul la rectificare asupra datelor este reglementat prin art. 16 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

 

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator: 

-rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; 

-completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare, 

ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele. 
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-Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) este prevăzut de art. 17 din Regulamentul  nr. 

679/2016. 

 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, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive: 

-datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; 

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

art.6, alin.(1), lit. (a) sau cu art. 9, alin. (2), lit.(a) din Regulamentul 679/2016 și nu există nici un alt 

temei juridic  pentru prelucrare; 

-persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21, alin. (1) din Regulamentul 679/2016 și nu 

există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se 

opune prelucrării în temeiul art.21, alin.(2); 

-datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

-datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine 

operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află 

operatorul; 

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii 

informaţionale menţionate la art.8, alin.(1); 

 

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obliga să le 

şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri 

rezonabile, inclusiv măsuri tehnice pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter 

personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror link-uri către 

datele respective sau oricăror copii sau reproduceri ale acestor datele cu caracter personal. 
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-pentru exercitarea dreptului la libera 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 investit operatorul; 

-din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; 

-în scopuri de arhivare de interes public, de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice; 

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării este reglementat de art. 18 din  Regulamentul  nr. 

679/2016. 

 

(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, 

în situaţia în care se aplică unul din următoarele cazuri:  

-     persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să 

verifice exactitatea datelor; 

 

-     prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, 

solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 

 

-     operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana 

vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 

 

-     persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21, alin.(1), pentru intervalul de timp 

în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei 

vizate. 

 

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alin.(1), astfel de date cu caracter 

personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau 
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pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru  protecția drepturilor 

unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al 

unui alt stat membru. 

(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alin.(1) este informată de 

către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare. 

 

Dreptul la portabilitatea datelor este prevăzut de art. 20 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 

furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și 

are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-

au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 

-Prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art.6, alin.(1), lit.(a) sau al art.9, alin.2, lit. (a) 

sau pe un contract în temeiul art.6, alin.(1), lit. (b); şi 

-Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

-Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator 

la altul, acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 

Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor  nu aduce atingere dreptului persoanei vizate 

la ştergerea datelor prevăzut la articolul 17 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate 

în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul. 

 

Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora. 

 

Dreptul la opoziţie este reglementat de art. 21 din Regulamentul  nr. 679/2016. 
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Persoana vizata are dreptul de a se opune, în orice moment, prelucrării în temeiul art. 6, 

alin.(1), lit. (e) sau (f) sau al art. (6), alin. (1)  a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv  

creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții .  

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, ca datele care o vizează să fie 

prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în  măsura în care este legată de 

marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul 

marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. 

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal ,  prin 

mijloace automate care utilizează specificații tehnice. 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică, 

istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are 

dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în 

care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv 

crearea de profiluri este prevăzut de art. 22 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o 

afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

 

 Excepţii: Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia : 

 

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator 

de date; 

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, 

de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

legitime ale persoanei vizate; 

are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate. 
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În cazurile precizate la literele a) și c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare 

pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate. 

Aceste excepţii  nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la 

art. 9, alin.(1) din Regulamentul  nr. 679/2016, exceptând cazul în care se aplică art.9, alin (2), 

lit.(a) sau (g) și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, 

libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate. 

 

Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut de art. 79 din Regulamentul  nr. 679/2016. 

 

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv 

dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul 

de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care 

beneficiază au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se 

respecta Regulamentul  nr. 679/2016. 

Acţiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator 

sunt prezentate în faţa instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de 

operator îşi are sediu. Alternativ, o astfel de acţiune poate fi prezentată în faţa instanţelor din statul 

membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa obişnuită, cu excepţia cazului în care operatorul 

sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acţionează în 

exercitarea competenţelor sale publice. 

Restricțiile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate prevăzute la articolele 12-22 şi 

34 (dreptul la informare, de acces la date, de rectificare, de ştergere a datelor, la portabilitatea 

datelor, de restricţionarea prelucrării,  dreptul la opoziţie şi  dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri) sunt prevăzute de 

art. 23 din Regulamentul  nr. 679/2016. 
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 Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția 

datelor persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și 

semnată la adresa: 

  Primăria Comunei Vinatori 

 localitatea Vinatori, Str. Principală nr. 43 

  e-mail: vinatori@cjmures.ro 

  

 Pentru a facilita exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția 

datelor persoana vizată are la dispoziție modele de cereri în acest sens (Cereri privind exercitare 

drepturi). 

 Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecția datelor la 

adresa de e-mail:vinatori@cjmures.ro 

 Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singura solicitare în 

cursul unui an. 

 Persoanele vizate nemulțumite de răspunsul formulat la cererea având ca obiect exercitarea 

unui drept prevăzut de Regulamentul general privind protecția datelor, pot înainta plângere către 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul 

acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-

mail: anspdcp@dataprotection.ro sau se pot adresa justiției. 

 Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a 

drepturilor persoanei vizate 

 Cererile adresate Primăriei Vinatori vor fi analizate de către Responsabilului cu protecția 

datelor,desemnat la nivelul instituției, în colaborare cu departamentele care sunt implicate în 

operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat  în cel mult 30 de zile de la primirea 

cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama 

de complexitatea și numărul cererilor. 

 Persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 de 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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zile de la primirea cererii, prezentându-i-se și motivele întârzierii. 

 În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt 

furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată 

solicită un alt format 

 Solicitantul poate preciza în cerere dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o 

anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să 

asigure că predarea i se va face numai personal.  

 În cazul în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate 

ale acestuia, precum şi împuternicirea dată în acest sens. 

 În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau 

excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Primăria Comunei Vinatori poate: 

 - fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

 - fie să refuze să dea curs cererii. 

 În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care 

înaintează cererea având ca obiect  exercitarea unuia din drepturile menționate, Primăria Comunei 

Vinatori poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea 

persoanei vizate. 

 

Drepturile de acces ale persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal  

care o privesc includ urmatoarele:  

- obtinerea unei confirmari ca Primaria detine si prelucreaza sau nu date cu caracter personal despre 

aceasta;  

- dreptul de a primi detalii referitoare la datele prelucrate si la modalitatea de detinere a acestora 

precum si o copie a acestor date, în masura în care acest lucru este posibil si rezonabil.  

- dreptul de a fi informata cu privire la scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal si sursa acestor date (daca acestea nu au fost colectate de la persoana vizata)  

- dreptul de a fi informata daca datele cu caracter personal i-au fost sau urmeaza sa îi fie divulgate 

catre alti destinatari si identitatea acestor destinatari;  

- dreptul la portabilitatea datelor. 
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 Persoanele vizate pot cere ca datele lor cu caracter personal sa le fie puse la dispozitie sau 

transferate unei terte parti într-un format structurat si care poate fi citit automat. Cu toate acestea, 

asemenea solicitari pot fi îndeplinite doar daca datele în cauza au fost furnizate de persoana vizata 

intr-un format structurat si sunt procesate automat iar prelucrarea se bazeaza pe consimtamânt sau 

pe executarea unui contract. 

- dreptul de a fi informata despre existenta unui proces decisional automatizat incluzând crearea de 

profiluri si de a afla algoritmul logic care sta la baza deciziei automatizate, precum si de a solicita 

interventia unui operator uman. 

 Primaria va raspunde solicitarilor persoanelor vizate cu privire la accesul la propriile date cu 

caracter personal în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii cu exceptia situatiilor 

enumerate mai sus. 

 

Cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca o solicitare de acces la propriile date cu caracter 

personal 

Pentru a putea asigura în timp util un raspuns la solicitarea de acces la datele cu  

caracter personal, persoanei vizate i se va solicita:  

- sa transmita cererea utilizând un formular tip (prevazut în anexa 1 la prezenta procedura)  

- sa ofere Primariei suficiente informatii pentru a-i putea fi validate identitatea (pentru a exista 

certitudinea ca persoana care solicita informatiile este chiar persoana vizata sau o persoana 

autorizata/împuternicita de aceasta) 

Primaria va oferi informatii persoanelor vizate ale caror cereri au fost formulate în scris si a 

caror identitate poate fi validata. 

Cu toate acestea, Primaria nu va pune la dispozitie informatiile solicitate daca resursele 

necesare pentru a identifica si extrage datele sunt excesiv de dificile si consumatoare de timp cu 

exceptia situatiilor enumerate mai sus. 

 

  Pentru a putea facilita cautarea datelor, va fi identificat detinatorul cel mai probabil al 

informatiilor (de exemplu, prin referirea la un anumit compartiment), perioada de timp în care 

datele au fost generate sau prelucrate si specificarea naturii datelor cautate (de exemplu, o copie a 

unui anumit formular sau a unui email din cadrul unui anumit compartiment) . 
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Etapele procesului de solutionare a unei solicitari de acces la propriile date cu caracter 

personal 

 

Dupa primirea unei solicitari de acces la propriile date cu caracter personal din partea 

persoanelor vizate, compartimentul sau angajatul care a primit solicitarea o va directiona catre 

responsabilul cu protectia datelor care va lua act de aceasta.  

În functie de complexitatea solicitarii si de claritatea acesteia, solicitantului i se poate cere 

sa completeze un formular de acces la propriile date cu caracter personal pentru a-i permite 

Primariei sa localizeze informatia relevanta. 

Modelul formularului este prevazut în Anexa 1 la prezenta procedura 

 Formularele completate vor fi pastrate pentru referinte ulterioare, pentru o perioada de timp 

conform normelor legale in vigoare 

 

Verificarea identitatii solicitantului 

 

Responsabilul cu protectia datelor trebuie sa verifice identitatea oricarei persoane care 

solicita accesul la propriile date cu caracter personal pentru a se asigura ca informatiile sunt 

furnizate doar persoanei care este îndreptatita sa le ceara. Daca identitatea celui/celei care 

formuleaza o astfel de solicitare nu a putut fi stabilita cu certitudine, persoana care primeste 

solicitarea îi poate cere petentului doua sau mai multe forme de identificare (din care, în mod 

obligatoriu, un act de identitate cu fotografie) 

 

 Alte forme de identificare pot fi o adresa de domiciliu sau de corespondenta (care sa coincida cu  

cele detinute de Primarie în baza de date), o adresa de email, etc. 

În cazul în care solicitantul nu este persoana vizata, va fi necesara o confirmare scrisa 

(împuternicire) din partea persoanei vizate cu privire la faptul ca acesta este autorizat sa ceara 
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accesul la datele sale cu caracter personal.  

 

 

 

-Informatii necesare pentru solutionarea solicitarilor de acces la datele cu caracter personal 

  

Dupa primirea documentelor necesare, persoana care detine datele va pune la dispozitia 

responsabilului cu protectia datelor toate informatiile relevante pentru solutionarea cererii. În cazul 

în care responsabilul cu protectia datelor este satisfacut în mod rezonabil de informatiile furnizate 

de persoana care a primit solicitarea, îl va notifica pe solicitant ca va primi un raspuns în termen de 

30 de zile calendaristice. Termenul de 30 de zile calendaristice curge de la data primirii 

documentelor cerute de Primarie 

 Solicitantul va fi informat în scris de responsabilul cu protectia datelor cu privire la o 

prelungire a termenului de raspuns de 30 de zile care s-ar putea datora unor evenimente 

neprevazute.  

 

- Revizuirea informatiilor 

 

 Responsabilul cu protectia datelor va contacta persoanele/compartimentele relevante si le 

va solicita informatiile care fac obiectul solicitarii de acces la datele cu caracter personal. Aceasta 

poate implica si o întâlnire în care sa fie discutata solicitarea, daca este cazul.  

Compartimentul sau persoana care detine informatiile va transmite aceste date în termenul 

precizat de responsabilul cu protectia datelor si, dupa caz, se poate stabili o noua întâlnire pentru a 

revizui informatiile detinute. Responsabilul cu protectia datelor va stabili daca exista informatii 

care fac obiectul vreunei exceptii. 

 Responsabilul cu protectia datelor se va asigura ca informatiile au fost primite/revizuite în 

termenul impus, astfel încât raspunsul la solicitare sa se încadreze în perioada de 30 de zile 

calendaristice. 

Responsabilul cu protectia datelor va solicita compartimentului relevant sa completeze un 

formular de dezvaluire de date cu caracter personal care va fi anexat raspunsului (modelul 
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formularului este prevazut în Anexa 2). 

 

 

 

-Raspunsul la solicitarile de acces la datele cu caracter personal. 

 

Responsabilul cu protectia datelor va finaliza raspunsul, incluzând informatiile obtinute de 

la compartimentele/persoanele relevante si/sau, dupa caz, o declaratie legata de faptul ca Primaria 

nu detine informatiile solicitate sau daca se aplica exceptii. 

Responsabilul cu protectia datelor se va asigura ca solicitantului i se va transmite un raspuns 

în scrist; Raspunsul poate fi transmis prin email sau printr-o alta cale, specificata de solicitant (de 

exemplu, prin posta). Primaria va transmite informatii doar prin intermediul unor canale sigure. 

 

 În cazul informatiilor transmise pe suport fizic, prin posta sau curier, coletele vor fi sigilate 

corespunzator si expediate cu confirmare de primire. 

 

-Arhivarea. 

 

Dupa transmiterea raspunsului, solicitarea de acces la propriile date cu caracter personal va 

fi considerata solutionata si arhivata de responsabilul cu protectia datelor.  

Etapele procesului de solutionare sunt prezentate în diagrama inclusa în Anexa 3 

 

Exceptii  

 

- O persoana fizica nu are drept de acces la date cu caracter personal detinute despre o alta 

persoana, cu exceptia situatiei în care detine calitatea de reprezentant autorizat (împuternicit) sau 

are responsabilitate parentala  

-Primaria nu este obligata sa raspunda la solicitari de date cu caracter personal daca nu sunt oferite 

suficiente detalii pentru a permite confirmarea identitatii persoanei vizate si identificarea / 

localizarea informatiilor care fac obiectul cererii. 
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- În principiu, Primaria nu va dezvalui urmatoarele tipuri de informatii ca raspuns la o solicitare de 

acces la datele cu caracter personal din partea persoanei vizate:  

- informatii despre alte persoane – o solicitare de acces la datele cu caracter personal poate viza 

informatii care au legatura cu alte persoane fizice decât persoana care formuleaza cererea. Nu va fi  

 

acordat accesul la aceste informatii, cu exceptia cazului în care persoanele implicate consimt sa îsi 

dezvaluie datele  

- solicitari repetate – în cazul în care Primaria a raspuns deja la o solicitare similara sau identica din 

partea persoanei vizate într-un termen rezonabil si daca nu au survenit modificari semnificative ale 

datelor cu caracter personal detinute despre persoana în cauza, orice alta solicitare ulterioara, 

survenita într-un termen de sase luni de la cererea initiala, va fi considerata solicitare repetata iar 

Primaria nu va furniza, în mod normal, o alta copie a acelorati informatii. 

-informatii publice – Primaria nu va fi obligata sa furnizeze copii ale unor documente care sunt deja 

publice;  

- opinii exprimate în regim de confidentialitate sau protejate de legea copyright-ului – Primaria nu 

este obligata sa dezvaluie date cu caracter personal detinute despre o persoana vizata care 

reprezinta opinii confidentiale sau aflate sub incidenta drepturilor de autor 

- documente confidentiale, detinute de Primarie nu vor fi dezvaluite în raspunsurile la solicitari de 

acces la datele cu caracter personal. 

 

 Refuzul de a acorda acces la datele cu caracter personal  

 

 Pot exista situatii în care persoanele fizice nu au dreptul de a consulta informatiile detinute de 

Primarie despre acestea, cum este cazul:  

- informatiilor prelucrate în scop statistic sau de cercetare si care sunt anonimizate (rezultatele 

cercetarii sunt prezentate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor implicate)  

-solicitarilor care au ca obiect alte scopuri decât cele legate de protectia datelor cu caracter personal 

si care pot fi refuzate. 

Daca compartimentul sau persoana responsabila din cadrul Primariei refuza o solicitare de 

acces la datele cu caracter personal, motivele refuzului vor fi explicate în scris. Persoana 
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nemultumita de rezultatul cererii sale se poate adresa responsabilului cu protectia datelor pentru o 

eventuala revizuire a raspunsului. 

 

 

 Responsabilitati  

 

Responsabilitatea generala pentru asigurarea conformarii cu cerintele regulamentului 

2016/679 în privinta dreptului de acces la datele cu caracter personal revine responsabilului cu 

protectia datelor.  

În cazurile în care Primaria actioneaza în calitate de operator de date cu caracter personal în 

relatia cu solicitantul dreptului de acces, se vor aplica prevederile prezentei proceduri. 

În cazurile în care Primaria actioneaza ca împuternicit în relatia cu solicitantul, 

responsabilul cu protectia datelor va redirectiona cererea catre operatorul de date competent, în 

numele caruia Primaria prelucreaza datele cu caracter personal ale celui care formuleaza solicitarea.  
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Anexa 1  

CERERE 

pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal 

 

 

Către 

PRIMĂRIA COMUNEI VINATORI 

 

În exercitarea dreptului prevăzut la art. 15 din Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

(RGPD), prin prezenta solicit să-mi confirmaţi faptul că datele cu caracter personal care mă privesc 

sunt sau nu sunt prelucrate de către Primăria Comunei Vinatori 

 

1. DATE  PRIVIND  PERSOANA  CARE  SOLICITĂ  INFORMAȚII 

Nume și prenume: …………………………………………………………. 

Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP……………………… 

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl. ....... 

sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În calitate de: 

□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică 

despre care se solicită informații prin prezenta cerere) 

 

□ reprezentant legal al persoanei vizate, conform actului: ………………………………………. 
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2. DATE PRIVIND PERSOANA VIZATĂ (se completează în situația în care persoana 

menționată la pct. 1 are calitate de reprezentant legal) 

Nume și prenume:…………………………………………… 

Data și locul nașterii:…………………………………………………..CNP………………………. 

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl. ....... 

sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de e-

mail........................................ 

 

3. INFORMAȚII SOLICITATE ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul 

art. 15 din RGPD) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate: 

□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menţionează adresa de corespondenţă) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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4. DOVADA IDENTITĂȚII 

 Primăria Comunei Vinatori nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se 

certifică identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. 

 Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada 

identității (copie CI/BI). 

 Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate,  vă rugăm să 

prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), documentul din care să  rezulte reprezentarea 

legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia. 

 

  5. DECLARAȚIE  

 Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar 

datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.   

 Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate 

numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal. 

 Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora  declarația 

necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe proprie 

răspundere că nu am avut și nu am folosit alte nume și date de stare civilă în afara celor 

înscrise/atașate în/la prezenta cerere. 

 Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a 

persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi necesar să 

furnizez ulterior și alte  informații necesare soluționării prezentei cereri. 

 Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din 

momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus. 

 Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular 

sau necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate. 

 Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate 

nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea 

electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea 

datelor etc.) 
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Semnătura                                              Data 

 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în 

baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul: 

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

DATA                                 SEMNĂTURA 
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CERERE 

pentru exercitarea dreptului la opoziție 

 

 

Către 

Primăria Comunei Vinatori 

 localitatea Vinatori, Str. Principală nr. 43, 

  e-mail: vinatori@cjmures.ro 

  

 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………….…         CNP……………………. 

data și locul nașterii: ……………………………………………………………. 

domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. .......  

bl. ....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de e-mail 

........................................ 

 

 în exercitarea dreptului prevăzut la art. 21 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (RGPD), vă aduc la cunoştinţă faptul că, prin prezenta, îmi exercit dreptul 

de a mă opune ca datele mele cu caracter personal sa facă obiectul prelucrării de către Primăria 

Comunei Vinatori din următoarele motive întemeiate şi legitime: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Solicit ca răspunsul  să-mi fie comunicat: 

□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menţionează adresa de corespondenţă) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în 

baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul: 

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

. 
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DATA                                 SEMNĂTURA 
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Anexa 2  

 

FORMULAR DE DEZVALUIRE DE DATE CU CARACTER PERSONAL  

 

Acest formular de dezvaluire de date cu caracter personal este adresat persoanei identificate mai 

jos, ca urmare a completarii cererii de acces la date cu caracter personal, înregistrata la Primaria 

Comunei Vinatori cu numarul ……………………………... (numarul de înregistrare a cererii de 

acces la date cu caracter personal)  

Numele si prenumele persoanei vizate : 

Data nasterii persoanei vizate: 

Adresa actuala a persoanei vizate: 

 

Scopul procesarii datelor  

Destinatari sau categorii de destinatari carora le pot fi divulgate datele : 

 

Perioada de pastrare a datelor : 

Sursa datelor cu caracter personal (daca nu au fost colectate de la persoana vizata): 

Orice decizii automatizate având ca subiect persoana vizata : 

Raspunsul la cererea de acces la datele cu caracter personal : 

Motivele refuzului de a dezvalui informatii catre persoana vizata:  

• Informatiile au legatura cu o alta persoana sau cu alte persoane decât persoana  

vizatata 

• Solicitari repetate – în cazul în care Primaria a raspuns deja la o solicitare similara  
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sau identica din partea persoanei vizate într-un termen rezonabil si daca nu au survenit modificari 

semnificative ale datelor cu caracter personal detinute despre persoana în cauza, orice alta solicitare 

ulterioara, survenita într-un termen de sase luni de la cererea initiala, va fi considerata solicitare 

repetata iar Primaria nu va furniza, în mod normal, o alta copie a acelorati informatii. 

• Opinii exprimate în regim de confidentialitate sau protejate de legea copyright-ului 

–  

Primaria nu este obligata sa dezvaluie date cu caracter personal detinute despre o persoana vizata 

care reprezinta opinii confidentiale sau aflate sub incidenta drepturilor de autor. 

• Documente confidentiale, detinute de Primarie nu vor fi dezvaluite în raspunsurile  

la solicitari de acces la datele cu caracter personal.  

• Informatii prelucrate în scop statistic sau de cercetare si care sunt anonimizate.  

• Solicitari care au ca obiect alte scopuri decât cele legate de protectia datelor cu 

caracter personal si care pot fi refuzate 

 

Drepturile pe care le aveti în calitate de persoana vizata:  

 

- Dreptul la rectificare – respectiv dreptul de a va actualiza sau corecta datele cu caracter  

personal inexacte sau incomplete 

-Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a solicita stergerea datelor cu 

caracter personal în situatiile prevazute de Art 17 din Regulamentul European 2016/679  

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii – în anumite situatii, când este contestata exactitatea  

datelor 

- Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune prelucrarii datelor în anumite scopuri  

- Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care nu sunteti multumiti de modul în care sunt  

prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal de catre Primaria Comunei Vinatori sau de 

modul în care a fost solutionata plângerea dumneavoastra, va puteti adresa responsabilului cu 

protectia datelor sau Autoritatii de supraveghere. 

Numele si prenumele persoanei care comunica datele:  

___________________________________  
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Compartimentul: _________________________________________________  

 

Functia: ___________________________________________________________  

 

Data:  

 

Semnatura:  
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Diagrama Proces: 
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5. Formular de analiză a procedurii 
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Nr. 

crt. 

Compartimentul 

care exprimă 

punctul de vedere 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului/ 

Înlocuitorului 

de drept al 

acestuia 

Aviz favorabil/ 

Aviz nefavorabil 

 

Obs. 

Aviz 

nefavorabil 

Data Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

…  

 

     

 

6.1. Documente utilizate 

6.1.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

• Formularul de cerere acces 

• Formularul de cerere opozitie; 

• Formular dezvaluire 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Resurse necesare 

 

6.2.1. Resurse materiale 
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Resursele materiale necesare derulării activității privind notificarea incalcarii securitatii datelor cu 

caracter personal: calculatoare personale, birouri, rechizite, dulapuri securizate sub cheie, etc. 

 

6.2.2. Resurse umane 

Resursele umane necesare derulării activității privind procesarea cererilor persoanelor vizate 

privind datele cu caracter personal sunt/este: persoanele/persoana responsabilizate/responsabilizată 

cu această activitate din cadrul Comuna Vinatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexe, înregistrări, arhivări 

Anexe, inregistrari, arhivari 
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Nr. 

anex

a 

Denumirea 

anexei 

Elabora

-tor 

Apro-

bat 

Nr.de 

Exempla-

re 

Difuzare Arhivare Alte 

loc Peri-

oada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  DPO -  DPO  Cf 

procedur

a 

 

  DPO   DPO  Cf 

procedur

a 

 

  DPO   DPO  Cf 

procedur

a 

 

 

 

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 

2-4 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, 
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