NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Stimați cetățeni,
Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date. vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei
Municipiului Pitesti este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcție de solicitare.

 CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
Pentru noi, „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 propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.
Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte
date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii solicitant.
Primăria Municipiului Pitesti procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale
partenerilor noștri comerciali, ale vizitatorilor sediului nostru, ale persoanelor care accesează websiteul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (e-mail, fax, poștă, întâlniri,
participare la evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice.

 CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Obținem datele cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră, contribuabili/persoane fizice,
în diferite moduri, incluzând următoarele modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul
instituției, telefonic, primirea de date pe e-mail/fax, trimiterea de cereri și completarea unor
documente necesare furnizării serviciilor administrației publice locale, completarea unor formulare
online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul
instituției.
Putem obține date cu caracter personal și din următoarele surse: participarea la evenimente, expoziții,
conferințe, site-uri profesionale si/sau rețele sociale.
În cazul în care accesați pagina noastră oficială de Facebook, noi vom colecta informațiile privitoare
la contul dumneavoastră. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele dumneavoastră, adresa
de e-mail, alte informații adiționale despre dumneavoastră.

 CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale
solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu, etc.) automat și manual. Parte din responsabilitatea
noastră în această relație este și modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus

la dispoziție și cele obținute din alte surse.

 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?
Prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru unul din următoarele scopuri:
- resurse umane
- gestiune economico-financiară și administrativă
- statistică
- constatarea și sancționarea contravențiilor
- registratură, relații publice, secretariat
- soluționare petiții/sesizări
- arhivare
- urbanism-amenajarea teritoriului
- registrul agricol
- taxe și impozite
- fond funciar
- registrul electoral-evidența electorală
- autorizării spatii comerciale
- achizitii publice
- gestionarea declarațiilor de avere și de interese
- juridic
- munca în folosul comunității
- vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Pitești
- darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului
Pitești

 LEGALITATEA PRELUCRĂRII
Conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date :
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 ale alte
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 învestit 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.
La acestea se adaugă și principalele actele normative care reglementează activitatea administrației
publice locale. în baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal:
- Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;
- OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-

OG nr. 28/2008 privind registrul agricol;
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol;
Codul civil;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și normele de aplicare;
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan ;
Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar și actele normative succedente;
Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă și a alor acte normative în materie;
OG nr. 97/2205 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
și a tuturor actelor normative în materie;
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; -Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Alte acte normative.

 PERIOADA DE STOCARE
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai
sus. Excepție fac anumite categorii de date pentru care avem obligația legală sa le păstrăm în mod
permanent. Aceste date sunt arhivate și pot fi accesate doar de anumite persoane.

 CU CE INSTITUȚII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
TALE PERSONALE?
Datele cu caracter personal obținute de la persoane fizice pot fi prelucrate în exercitarea autorității
publice, ca o obligație legală expres prevăzută și pot fi dezvăluite altor instituții publice cu care
cooperează în îndeplinirea atribuțiilor legale.
• Primării și servicii publice din cadrul unităților administrativ - teritoriale în care locuiți;
• Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă;
• Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se
află situată primăria;
• Inspecția Muncii, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă;
• Ministerul Sănătății;
• Inspectoratele școlare;
• Furnizorii de energie electrică;
• Casa Județeană de Sănătate ;
• Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazei de Date;
• Unități bancare;
• Inspectoratul Județean în Construcții ;
• Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului;
• Alte instituții ale statului român care pot furniza informații necesare pentru îndeplinirea obligațiilor
legale care îi revin operatorului Primăria Municipiului Pitești și care rezultă din exercitarea atribuțiilor
autorității publice.

 TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA
SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE)
Primăria Municipiului Pitești nu transferă date în afara SEE.
Putem transfera date cu caracter personal în SEE sau în afara SEE în situația în care unii dintre
partenerii Primăriei Municipiului Pitești își au sediul sau își desfășoară activitatea în afara SEE.
Efectuăm transferuri de date în afara SEE numai dacă sunt oferite suficiente garanții privind
securitatea datelor. În situația în care în urma analizării riscurilor considerăm că prelucrarea este
afectată de riscuri mari, vom informa ANSPDCP pentru găsirea unei soluții.

 SUNT DATELE TALE PERSONALE ÎN SIGURANȚĂ ?
Primăria Municipiului Pitești îți ține în siguranță datele personale:
- cu măsuri tehnice corespunzătoare;
- cu măsuri organizatorice adecvate;
- cu un nivel adecvat de securitate;
- împotriva prelucrării neautorizate;
- împotriva prelucrării ilegale;
- împotriva pierderii accidentale sau ilegale;
- împotriva distrugerii accidentale sau ilegale.
Am implementat măsuri pentru a:
- descoperi breșele de securitate;
- documenta cauzele incidentului de securitate;
- documenta care date personale sunt afectate de incidental de securitate;
- remedia încălcarea securității;
- limita consecințele unui eventual incident de securitate;
- recupera datele personale;
- reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 CARE SUNT DREPTURILE TALE?
Conform Regulamentului (UE) de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul 679/2016),
beneficiați de următoarele drepturi:
 dreptul la informare;
 dreptul de acces la date;
 dreptul la 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 te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanțelor competente.
Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat dacă există nelămuriri
cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail:
primaria@primariapitesti.ro , contactdpo@primariapitesti.ro sau prin transmiterea unei solicitări la
sediul nostru din str. Victoriei, nr. 24, Pitești, jud. Argeș, cod 110017.

