Anexa 1
NOTA DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria Dobroești, cu sediul în Str. Cuza Voda, Nr. 23, Dobroesti, Ilfov, Cod Postal:
077085, colectează și proceseaziă date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecpa persoanelor fizice in 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 Proteqia Datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele Dumneavoastră cu caracter
personal sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite, siguranta datelor Dumneavoastra
fiind importanta pentru noi.
Vă invităm să cititi această notificare cu atenție.
Persoanele considerate minore conform legislaței aplicabile sau care suferă de dizabilități
(medicale sau funcțonale, inclusiv dar fără limitare la defecte de vedere sau analfabetism) care
le impiedică să i-a personal la cunoștință continutul acestei notificări să solicite asistență
reprezentantanților legali (care sunt în orice caz obligați personal în calitate de reprezentanți
ai acestor categorii de persoane) în vederea contactării imediate și urgente a Responsabilului
cu proteția datelor cu caracter personal - adresă de e-mail: dpo@primariadobroesti.ro
Gestionarea datelor cu caracter personal în cadrul interacțiunii Dumneavoastră cu acest
serviciu public are loc în scopul prestării serviciilor publice de interes local cu privire la:
1. educație;
2. -servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătate;
4. cultură;
5. tineret;
6. sport;
7. ordine publică;
8. situații de urgență;
9. - protecția și refacerea mediului;
10.
-conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și
de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
11.
- dezvoltare urbana;
12.
- evidența persoanelor;

13.
- podurile și drumurile publice;
14.
- serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public și transport public local, după caz;
15.
- serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
16.
- activitațile de administrație social-comunitară;
17.
-locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității
administrativ- teritoriale sau în administrarea sa;
18.
- punerea în valoare, în interesul comunitații locale, a resurselor naturale
de pe raza unității administrativ-teritoriale;
19.
- alte servicii publice stabilite prin lege;
Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul unității în calitate de Operator:
• Numele;
• Prenumele;
• Adresa;
• Codul numeric personal;
• Seria cărții de identitate;
• Numarul cărții de identitate;
• Imaginea;
• Date privind sănătatea;
• Datele din actele de stare civilă;
• Locul și data nașterii;
• Semnatura;
• Nr. de telefon;
• Situația militară;
• Situația familială;
• Date privind bunurile imobile( terenuri și clădiri) și bunuri mobile(
Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport)
• Alte categorii de date cu caracter personal, în funcție de serviciul efectiv prestat, în
vederea oferirii unor reduceri și/ sau beneficii anumitor categorii de persoane
îndreptățite.
Situațiile (scopurile) în care prelucram datele Dumneavoastra cu caracter personal:
1. Pentru realizarea obiectului contractului de prestare a serviciului public;
2. În legatură cu gestionarea contractelor de prestări ale serviciilor publice;
3. În legatură cu obligații legale rezultate din lege sau acte ale unei institutii sau autorității
publice;
4. În scop de marketing, pentru inforrnare și prornovarea serviciului public în concordanță cuscopul
acestuia;

5. Efectuarea de analize statistice;
6. Evaluări ale anumitor aspecte personale referitoare la sănătate sau categorizarea în funcție
decriterii pentru oferirea unor bonificații beneficiarilor serviciului public (crearea de profiluri).
7. Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor obligații fiscal în condițiile legii,
în competența sa.
8. Pentru publicarea pe pagina de internet a instituției, în condițiile legii a contribuabililor care
înregistrează obligații bugetare restante, precum și a altor register publice prevăzute de lege.
Temeiurile juridice potrivit cărora prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal:
1. în cadrul realizării obiectului contractului de prestare a serviciului public, temeiurile
juridice sunt cele prevăzute de:
• art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea
unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea
persoanei vizate înainte de încheierea unui contract";
• art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, respectiv "prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii
unei obligaµi legale care îi revine operatorului";
• interesul legitim al primăriei în calitate de Operator cu respectarea dispozițiilor art. 5
din RGPD.
2. în procesul de recrutare pe perioada executării contractelor de muncă sau aflate în
legătură cu serviciul public prestat, temeiurile juridice sunt cele prevăzute de:
• art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea
unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea
persoanei vizate înainte de încheierea unui contract";
• art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, respectiv "prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii
unei obligaµi legale care îi revine operatorului";
• interesul legitim al primăriei în calitate de Operator cu respectarea dispozițiilor art. 5
din RGPD.
Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
• Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal;
• Personalul de control juridic (inclusiv, dar fără limitare la funcționari publici, personal
contractual implicat);
• Entității juridice care asistă în cadrul procesului de desfașurare a serviciului public;
• Autoritățile Statului (inclusiv dar fără limitare la autoritati administrative, fiscale sau
cu atributii de control).

Păstrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal :
• Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile
menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Drepturile de care vă bucurați în ceea ce privește datele Dumneavoastră cu caracter
personal:
În legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia 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 Proteția Datelor), vă puteti
exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
o Dreptul de acces la datele cu caracter personal al persoanei vizate (art.15);
o Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);
o Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17);
o Dreptul la restricționarea prelucrarii (art.18);
o Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
o Dreptul la opoziție împotriva proceselor automatizate (de a avea un element
uman implicat în procesul decizional) (art.21).
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția
datelor cu caracter personal cu o solicitare care poate fi transmisă la adresa de e-mail
dpo@primariadobroesti.ro sau poate fi depusa sau trimisa prin poșta la sediul instituµei, Str.
Cuza Voda, Nr. 23, Dobroesti, Ilfov, Cod Postal: 077085
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea
Națională 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, Romania, fax: +40.318.059.602, e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro
Primaria Comunei Dobroești vă informează că evaluează și îmbunatătește în mod
constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor
cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Data de contact al Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection
Officer, DPO) e-mail: dpo@primariadobroesti.ro

