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ANUNȚ
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Vă informăm că Municipiul Pitești, prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul
Primăriei Municipiului Pitești, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 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 protecția datelor – RGPD).
Date cu caracter personal înseamnă orice informații 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 identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Potrivit art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 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 protecția datelor – RGPD), prelucrarea
este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
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 obligații legale care îi revine
operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau altei persoane
fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes
public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță,
cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când
persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în
îndeplinirea atribuțiilor lor, iar potrivit alin. (3), temeiul pentru prelucrarea menționată la alineatul (1)
literele (c) și (e) trebuie să fie prevăzut în :
g) dreptul Uniunii; sau
h) dreptul intern care se aplică operatorului.
Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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 dispoziție în
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Municipiul Pitești, prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
Municipiului Pitești, colectează și prelucrează date cu caracter personal prin mijloace automatizate,
destinate administrării creanțelor fiscale având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare.
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 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 protecția datelor – RGPD), vă puteți exercita
oricare dintre următoarele drepturi:
 Dreptul de acces al persoanei vizate;
 Dreptul la informare;
 Dreptul de a solicita rectificare;
 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 Dreptul la restricționarea prelucrării;
 Dreptul la portabilitatea datelor;
 Dreptul la opoziție;
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanței competente.
Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești poate lua decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau
interesului persoanei vizate.
Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești 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.
Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești colectează date cu
caracter personal și le prelucrează în scopul îndeplinirii prevederilor legale prevăzute de Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificările și completările ulterioare, și poate transmite
informațiile pe care le deține:
 autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;
 autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice
internaționale semnate de România și care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă
în domeniul fiscal și/sau recuperarea creanțelor fiscale;
 autorităților judiciare competente, potrivit legii;
 oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate
informații;
 în alte cazuri prevăzute expres de lege.
Municipiul Pitești, prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
Municipiului Pitești, colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:
 date de identificare – numele și prenumele, codul numeric personal;
 date de contact – adresa de domiciliu/reședință, telefon, e-mail;
 date privind bunurile deținute;
 date privind locul de muncă;
 date bancare;
 date privind sancțiunile contravenționale
Accesul angajaților proprii la informațiile cu caracter personal pe care le deține Direcția Impozite și
Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești se realizează cu respectarea prevederilor art. 11
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor
legale și pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legal instituite în sarcina noastră, după care vor fi
arhivate potrivit legislației aplicabile.

