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NOTĂ DE INFORMARE
privind protecția datelor cu caracter personal
I. Informații generale
Începând cu data de 25 mai 2018 în toate țările membre ale Uniunii Europene se aplică
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene
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).
La data de 15 iunie 2018 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 129 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Regulamentul stabilește 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 și asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.
Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin
mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor
cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să
facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
În conformitate cu prevederile regulamentului:
1. "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;
2. "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 modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea;

Primăria Comunei Sihlea are statut de autoritate publică executivă și în îndeplinirea
atribuţiilor sale efectuează prelucrări de date cu caracter personal, dobândind astfel calitatea de
operator de date cu caracter personal; în această calitate va administra datele cu caracter
personal furnizate de persoanele vizate în condiții de siguranță și doar în scopul îndeplinirii
sarcinilor legale stabilite în sarcina sa, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE)
2016/679, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor
cu caracter personal.
II. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la principii,
legalitate, scopul prelucrării, tipuri de date, perioadele de stocare și entităţile cărora le
pot fi divulgate
În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 prelucrarea datelor cu
caracter personal trebuie să respecte următoarele principii:
(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate,
echitate şi transparenţă");
(b) să fie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi să nu fie prelucrate ulterior întrun mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitări legate de scop");
(c) să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
(d) să fie exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate ("exactitate");
(e) să fie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ("limitări legate
de stocare");
(f) să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal,
inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
(a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice (prin completarea și depunerea formularelor
specifice diferitelor compartimente, se prezumă că solicitanții își dau acordul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în conformitate cu prevederile din
Regulamentul (UE) 2016/679);
(b) 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;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine
operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

Scopul prelucrării este îndeplinirea sarcinilor efectuate în interes public sau în cadrul
exercitării funcţiei publice atribuite Primăriei Comunei Sihlea.
Tipurile de date care fac obiectul prelucrării sunt aferente următoarelor domenii de activitate:
resurse umane, stare civilă, registrul agricol, impozite și taxe locale, urbanism, protecție și
asistență socială, gestiune economico-financiară și administrativă, statistică, constatarea și
sancționarea contravențiilor, soluționare petiții/sesizări, fond funciar, registrul electoral,
gestionarea declarațiilor de avere și de interese, achiziții publice, alte domenii specifice
administrației publice locale;
Perioadele de stocare sunt stabilite în funcție de timpul necesar pentru îndeplinirea scopurilor
din prezenta informare, sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în
sarcina instituției noastre.
Entităţile cărora le pot fi divulgate datele sunt autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în
următoarele domenii: administrație publică, fiscalitate, protecție și asistență socială, mediu,
statistică, sănătate, justiție, ordine publică, apărare și securitate naționlă, precum și persoanele de
drept privat care dobândesc drepturi și/sau obligații în conformitate cu legislația din domeniu.
III.

Informații privind drepturile persoanei vizate

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal
următoarele drepturi:
•
Dreptul la informare se referă la dreptul persoanelor vizate de a fi informate în ceea
ce privește identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu
protecția datelor, scopul în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter
personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor
prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care
pot fi exercitate;
•
Dreptul de acces la date înseamnă că persoanele vizate au dreptul de a obține o
confirmare din partea instituției noastre că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal
care le privesc și, în caz afirmativ, dreptul de acces la datele respective și la informații
privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
•
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul persoanelor vizate de a primi la
cerere și în mod gratuit, datele personale într-o modalitate structurată, folosită în mod
obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de
către instituția noasră, către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege și este fezabilă din punct de vedere tehnic;
•
Dreptul la opoziție se referă la dreptul persoanelor vizate de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prelucrării
datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;
•
Dreptul la rectificare se referă la dreptul persoanelor vizate de a obține, la cerere și în
mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care le privesc, precum și completarea datelor
incomplete;
•
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că persoanele vizate
au dreptul de a solicita să le fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri
nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre motivele legitime stabilite la art. 17 din
Regulament;
•
Dreptul la restricționarea prelucrării se referă la dreptul persoanelor vizate de a
obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute

•

de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea
ulterioară a acestora.
Dreptul persoanelor vizate de a se adresa justiției sau Autoritații Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, care au fost încălcate.
IV.

Informații privind măsurile de securitate

Primăria Comunei Sihlea şi persoanele împuternicite de aceasta prelucrează cu bună credință
datele cu caracter personal și implementează/aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate
pentru asigurarea securității acestora, a protejării împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii
ori accesului neautorizat asupra lor, precum și în scopul preântâmpinării altor riscuri similare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai de către utilizatori care sunt instruiți
asupra importanței menținerii confidențialității acestora, precum și cu privire la riscurile pe care
le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea mijloacele automatizate prin
intermediul cărora se prelucrează datele cu caracter personal sunt protejate atât la accesul fizic,
cât și la accesul de la distanță.
Pentru monitorizarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziţii de drept al
Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale
persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal,
inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului
implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente, Primăria Comunei Sihlea a
numit un responsabil cu protecția datelor, în persoana doamnei Dinu Mioara, care asigură în mod
independent aplicarea internă a normelor de protecție a datelor cu caracter personal, în cooperare
cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal
efectuate de către Primăria Comunei Sihlea, precum și cu privire la drepturile de care beneficiază
persoanele vizate, în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere scrisă, semnată și
datată, transmisă la sediul instituției noastre situat în localitatea Sihlea, str. Alexandru Sihleanu,
nr. 1, județul Vrancea sau pe adresa de e-mail primar@sihlea.primarievrancea.ro.
De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul cu protecția datelor din cadrul
Primăriei Comunei Sihlea la adresa de e-mail primar@sihlea.primarievrancea.ro sau la telefon
0237.257.708.

