
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

535500 Municipiul Gheorgheni, Str. Carpați nr. 8.; Tel: 0266-364817 

Operator de date cu caracter personal nr. 2133 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL 

MUNICIPIULUI GHEORGHENI, instituție publică constituită și funcționând în conformitate cu 

legislația din România, cu sediul în mun. Gheorgheni, str. Carpați nr. 8, Vă informează cu privire la 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel: 

I. Datele de contact ale operatorului sunt cele menționate în preambul. 

II. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: 

E-mail: evidenta-persoanei@gheorgheni.ro 

Adresa poștală a operatorului, nr. telefon, menționată în preambul. 

III.  Datele cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul juridic al 

prelucrării, interesele legitime urmărite de locator sau de o terță parte, destinatarii sau categoriile de 

destinatari ai prelucrării datelor cu caracter personal, intenția operatorului de a transfera date cu 

caracter personal către o țară terță (din afara UE și a spațiului economic european) sau organizație 

internațională, existența sau absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau, 

în cazul transferurilor prevăzute de art. 46, 47, 49, alin. (1), al doilea paragraf din Regulament, o 

trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în 

cazul în care acestea au fost puse la dispoziție, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, 

dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă sunt evidențiate în anexa care 

face parte integrantă din prezenta Notă. 

IV. 1. Care sunt drepturile dumneavoastră? 

In calitate de persoană vizată (persoană fizică), aveți următoarele drepturi, conform Regulamentului: 

a) Dreptul de acces - puteți obține de la noi o confirmare că prelucrăm ori nu date cu caracter 

personal care vă privesc și, în caz afirmativ, veți avea acces la informațiile menționate în 

Anexă, fără a aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane fizice; 

b) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a obține de la noi 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea 

datelor cu caracter personal incomplete; 

c) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a obține din partea 

operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri justificate, în 

anumite condiții: 

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

care au fost colectate sau prelucrate; 

- dumneavoastră vă opuneți prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește 



unui interes public ori ce rezultă din exercitarea autorității cu care operatorul a fost investit 

sau prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim al operatorului ori al unui terț și nu există 

motive legitime care să prevaleze în ce privește prelucrarea; 

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi 

revine operatorului, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară; 

- pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei 

obligații legale; 

- în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri 

statistice; 

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

d) Dreptul la restricționarea prelucrării - aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea 

prelucrării în anumite condiții: 

- dacă dumneavoastră vă exercitați dreptul la opoziție, pe durata verificării de către noi a 

exactității datelor dvs. cu caracter personal; 

- dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter 

personal și ne solicitați restricționarea utilizării acestora; 

- pe durata în care noi verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează în raport de 

cele ale dvs., în situația când dvs. v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară 

în care vă aflați; 

- noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar dvs. le solicitați pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

e) Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a obține de la noi, 

într-un format structurat, utilizat curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal 

care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat și, de asemenea, aveți dreptul de a solicita 

transmiterea acestor date către un alt operator. Exercitarea celor două drepturi menționate 

anterior poate avea loc dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  

(I) prelucrarea de către noi are consimțământul dvs. ori prelucrarea este necesară pentru 

executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. 

înainte de încheierea unui contract, 

(II) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către noi prin mijloace automate 

(III) exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ștergerea 

datelor și nu afectează drepturile și libertățile altora. 

f) Dreptul la opoziție: 

- vă puteți opune oricând prelucrarea este necesară: (I) pentru îndeplinirea unei sarcini ce 

servește un interes public sau ce rezultă din autoritatea cu care noi am fost investiți, inclusiv 

creării de profiluri pe orice temeiuri, (II) pentru un interes legitim al nostru sau al unui terț; 

- vă puteți opune oricând prelucrării datelor care vă privesc în scopuri statistice, de 

cercetare științifică sau istorică, cu excepția situației când prelucrarea este necesară pentru 

îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

g) Dreptul de retragere, oricând, a consimțământului - vă puteți retrage oricând 

consimțământul, fără afectarea valabilității prelucrărilor anterioare, în cazul prelucrărilor 

întemeiate pe consimțământ: 

h) Dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere - aveți dreptul de a 



depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28 - 30, sector 1, București, 

email: anspdcp@dataprotection.ro. tel. 0318.059.211, 0318.059212, fax 0318.059.602. 

 

                  2. Aspecte importante privind drepturile dumneavoastră: 

a) Termenul de răspuns la cererile dvs. - termenul standard este de 30 zile; în cazul în care 

formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații etc., acest 

termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens în care vă vom informa despre acest 

aspect în intervalul inițial de 30 de zile; 

b) Restricționarea accesului - în anumite situații s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate 

sau o parte a datelor dvs. cu caracter personal din cauza unor restricții legale. Într-un astfel de 

caz, vă vom comunica motivul acestui refuz; 

c) Imposibilitatea identificării — în anumite cazuri s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu 

caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel 

de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dvs. în 

conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare 

care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și pentru a ne oferi astfel de detalii 

suplimentare. 

d) Exercitarea drepturilor dumneavoastră - pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne 

contactați prin modalitățile indicate la art. II din prezenta Notă. 

Operatorul nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri. Datele 

dvs. cu caracter personal au fost obținute de operator din cerere/contract/convenție. Furnizarea 

datelor cu caracter personal este necesară pentru soluționarea/ încheierea și executarea 

cererii/contractului/ convenției. 

 

VI. Dacă operatorul intenționează să prelucreze date cu caracter personal într-un alt scop 

decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul îi va furniza 

petentului/beneficiarului, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul 

secundar respectiv și orice alte informații suplimentare relevante. Operatorul aplică măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură 

confidențialitatea acestora, conform legii. 

VII. Prezenta Notă se aplică cererii/contractului/convenției existente și, respectiv, 

oricăror cereri/contract/convenție semnate între operator și petent/beneficiar și face parte 

integrantă din acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat între operator 

și petent/beneficiar; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal menționat la 

acest articol face parte integrantă din cerere/contract/convenție. 

OPERATOR 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI



Anexă 

- DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE (ex nume si prenume, data și locul nașterii, 

adresa de domiciliu, adresa de reședință, adresa de e-mail, serie și nr. BI/CI, nr. de telefon, 

fotografie, nr. permis de conducere, loc de munca, școala, nr. cardului de credit/debit, conturi 

și postări pe rețele informatizate de socializare, meta date, adresa IP, date din categoria celor 

sensibile, care includ date genetice și biometrice, orientare religioasă și orientare sexuală); 

- SCOPURILE PRELUCRĂRII (ex. soluționarea unei cereri/petiții/sesizări, publicarea pe site-ul 

primăriei, publicarea pe SEAP, executarea contractului/convenției, furnizarea de informații 

către diverse instituții, autorități publice și păstrare, recuperare creanțe, soluționarea altor 

aspecte judiciare derivate din contract/convenție, ș. a. m. d.); 

- CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A STABILI PERIOADA DE STOCARE A DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL (ex. pe durata soluționării cererii/petiției, sesizării, pe durata 

executării contractului/convenției, permanent - conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 

cu actualizările ulterioare etc); 

- TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII (ex. prelucrarea este necesară în baza unei obligații 

legale, 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, îndeplinirea unei obligații legale a operatorului și interesul legitim al operatorului de 

a exercita și apăra diferite cereri/acțiuni la instanțele de judecată competente etc.); 

- DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PRELUCRĂRII DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL (ex. instituții și/sau autorități publice și operatorul, instanțe de 

judecată, organe de arbitraj, profesioniști în aria insolvenței/falimentului, executori 

judecătorești, societăți de recuperare creanțe/debite, avocați, traducători, experți, mediatori, 

instituții de credit, instituții publice, instituții de presă, auditori, etc). 


