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INFORMARE PUBLICA 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Primăria comunei Albesti, cu sediul pe str.Lunga nr.123, comuna Albesti, județul 

Mureș, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor). 

 Vă rugăm să citiți cu atenție această informare. 

 1.) La data de 27 aprilie 2016 a fost adoptat de către Parlamentul European şi 
Consiliul Uniunii Europene Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare 
Regulamentul general privind protecţia datelor, act normativ cu aplicabilitate directă în 
statele membre.  

În acord cu prevederile art. 99 alin. (1) şi (2) din Regulamentul general privind 
protecţia datelor, acest act normativ a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016 şi se 
aplică de la 25 mai 2018.  

Ca urmare a abrogării de către Regulamentul menţionat a Directivei 95/46/EC 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 şi în virtutea principiului 
priorităţii dreptului european, Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date, care reprezintă cadrul legal general în România în această materie şi care a 
transpus Directiva 95/46/EC, este înlocuită de Regulamentul general privind protecţia 
datelor.  
 2.) Rolul prezentei informari este de a explica modul în care datele 

dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.     

 3.) Utilizarea datelor dumneavoastra personale se face în scopul prestării 

serviciilor publice de interes local. 
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4.) Legalitatea prelucrării. 

 In conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr. 679/2016, prelucrarea 

este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele 

condiţii: 

•persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu 

caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

•prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată 

este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 

încheierea unui contract; 

•prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 

operatorului; 

•prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate 

sau ale altei persoane fizice; 

•prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 

operatorul 

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

 1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale, autorităţi judiciare după caz, 

Birouri executări judecătoreşti, bănci; 

6.) Păstrarea datelor cu caracter personal : 

         Datele cu caracter personal vor fi păstrate/stocate în conformitate cu Ordinul 

217/1996 privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobat 

de conducerea Arhivelor Naţionale.  

7.) Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale: 

 În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

-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. 

-Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de 

scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine 

completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea 

unei declaraţii suplimentare. 



-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 motivele prevăzute la art. 17 lit. a-f din Regulamentul nr. 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date 

-Aveţi dreptul de asemenea de a obţine restricţionarea prelucrării datelor în cazul în 

care se aplică unul din cazurile prevăzute la art. 18 lit. a-d din Regulamentul mai 

devreme menţionat 

- În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 

caracer personal, din motive legate de situaţia particulară în care se află în cazul în care 

se împlinesc  condiţiile prevăzute de art. 21 din Regulamentul menţionat mai devreme.  

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

care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care 

poate fi citit automat şi 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 sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 20 alin 1 lit. a, b din 

Regulamentul mai devreme menţionat. 

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

 8.) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, 

datată și semnată responsabilului cu protecția 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, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) 

precum și dreptul la o cale de atac eficientă. 

 Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 

Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, 

e-mail:anspdcp@dataprotection.ro 

 Primăria comunei Albesti vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod 

constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a 

datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 

          Primar Secretar 

       Şovrea Nicolae                                         Purcariu Dănuţ 
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