NOTIFICARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primaria comunei Bucuresci,judetul Hunedoara, colecteaza si proceseaza datele
personale in conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr.679 din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor). Conform prevederilor Legii
nr.215 din 23 aprilie 2001,privind Administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare”Administratia publica in unitatea administrativ teritoriala se
organizeaza si functioneaza in temeiul principiului autonomiei locale.
a) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona,in numele si in interesul
colectivitatilor locale pe care le reprezinta,problemele publice,in conditiile legii.
b) Acest drept se exercita de consiliile locale si primari,precum si de consiliile
judetene,autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal,egal,direct,secret si
liber exprimat.
1.Ce sunt datele cu caracter personal?
„Date cu caracter personal”inseamna orice informatii privind o persoana fizica
identificata sau identificabila (nume,adresa,data nasterii,CNP,date financiare,numar de
telefon,etc).
2.Care sunt scopurile prelucrarii datelor personale de catre Primaria comunei
Bucuresci?
Primaria comunei Bucuresci prelucreaza datele cu caracter personal numai in scopuri
bine determinate,explicite si legitime,adecvate specificului activitatii sale,pertinente si
neexcesive: resurse umane,gestiune economico-financiara si administrativa,statistica,evidenta
populatiei si stare civila,constatarea si sanctionarea contraventiilor,protectie si asistenta
sociala,registratura,
solutionare
petitii/sesizari,
arhivare,
tranzactii
spatii
comerciale,gestionarea declaratiilor de avere si interese,urbanism.
3.Pe ce temeiuri legale se bazeaza prelucrarea acestei categorii de date?
Institutia noastra are in vedere ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se
realizeze doar atunci cand este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
a.prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes
public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice;
b.prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine
operatorului;
c.persoana vizata si-a dat consimtamintul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

d.prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui
contract;
e.prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau
ale altei persoane fizice.
4.Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal:

1.Autoritatile statului,inclusiv autoritati fiscale.
5.Pe ce perioada sunt pastrate datele cu caracter personal si ce masuri s-au luat
in vederea asigurarii prelucrarii si stocarii lor in conditii de siguranta si securitate?
Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile
mentionate mai sus.Primaria comunei Bucuresci promoveaza masuri privind asigurarea
confidentialitatii,integritatii,disponibilitatii si monitorizarii proceselor si serviciilor de
procesare,precum si criptarea datelor stocate.
6.De ce drepturi beneficiati privind prelucrarea datelor cu caracter personal?
Conform Regulamentului european de protectie a datelor cu caracter personal
(Regulamentul nr.679/2016),beneficiati de urmatoarele drepturi:
a.dreptul la informare;
b.dreptul de acces la date;
c.dreptul la rectificare;
d.dreptul la stergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”);
e.dreptul la restrictionarea prelucrarii;
f.dreptul la portabilitatea datelor;
g.dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale autonome.
De asemenea, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa,datata si
semnata:
-responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal,la adresa de e-mail
mentionata mai jos:
-primariabucuresci@yahoo.com
-Primaria comunei Bucuresci( cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisa
prin posta,la adresa:Bucuresci ,str.Principala,nr.25).

