
Notă detaliată pentru protec ia datelor cu caracter personalț

Protec ia datelor cu caracter personal  este o prioritate  pentru noi!ț  Vă rugăm să citi i  cu aten ie aceastăț ț
informare importantă pentru dumneavoastră. În con inutul acesteia vă prezentăm cum i ce fel de date cu caracterț ș
personal colectăm, de ce le colectăm i cui le transmitem.ș

1. Cine este operatorul de date? Primaria Comunei Dezna

2.  Ce  date  cu  caracter  personal  colectăm? Primaria  Comunei  Dezna,  prin  compartimente colectează  iș
procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele i prenumele;ș
adresa de domiciliu i/sau de coresponden ă; codul numeric personal (CNP-ul); numărul de telefon; adresa de e-ș ț
mail; datele despre angajator; datele privind actul de identitate.

 3. Cum ob inem i folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?ț ș  Vom colecta i vom folosi dateleș
dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor expuse de dvs i/sau pentru a ne conformaș
obliga iilor legale i/sau contractuale (situa ie în care nu este necesar consim ământul  dumneavoastră, întrucâtț ș ț ț
legisla ia privind protec ia datelor nu ne obligă să ob inem acordul expres) sau în baza consim ământului (darț ț ț ț
numai în situa ia în care este necesar consim ământul dumneavoastră).ț ț

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă i în măsura în care se aplică cel pu in una dintreș ț
următoarele condi ii: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parteț
sau pentru a  face demersuri  la  cererea persoanei  vizate  înainte  de  încheierea unui  contract,  prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii unei obliga ii legale care îi revine operatorului, prelucrarea este necesară pentruț
îndeplinirea unei sarcini care serve te unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorită ii publice cuș ț
care este învestit operatorul, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de
parte ter ă, cu excep ia cazului în care prevalează interesele sau drepturile i libertă ile fundamentale ale persoaneiț ț ș ț
vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte păr i:ț
surse publice (de exemplu: din presă), autorită i publice ( Agen ia Na ională de Administrare Fiscală - ANAF,ț ț ț
Casa Na ională de Pensii Publice - CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Dateț
- DEPABD, instan e de judecată, organe de poli ie), angajatori, reprezentan i legali. În situa iile  în care am nuț ț ț ț
este necesar consim ământul dumneavoastră vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conformaț
obliga iilor legale i/sau contractuale (descrise mai sus).ț ș

4. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal? Ne vom asigura că datele dumneavoastră
cu caracter personal sunt procesate în legătură cu scopurile men ionate mai sus. În scopurile de mai sus, putemț
dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele ter e păr i care ac ionează caț ț ț
operatori de date cu caracter personal: autorită i publice (precum: Agen ia Na ională de Administrare Fiscală -ț ț ț
ANAF, Casa Na ională de Pensii Publice - CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelorț
de  Date  –  DEPABD,  instan e  de  judecată,  organe  de  poli ie,birouri  executori  judecatoresti),  angajatori,ț ț
reprezentan i legali. ț

5.  Unde vor fi  procesate  datele  dumneavoastră  cu caracter personal? Datele  dumneavoastră  cu  caracter
personal sunt prelucrate în interiorul Spa iului Economic European (SEE) de către păr ile men ionate în ț ț ț sec iuneaț
4, în conformitate cu legile i regulamentele aplicabile privind protec ia datelor. Pute i afla pe ce fel de garan ii seș ț ț ț
bazează  aceste  transferuri  (de  exemplu  clauzele  contractuale  standard)  contactându-ne  prin  modalită ileț
men ionate în  ț sec iunea 9.  Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal păr ilor care nuț ț
sunt autorizate să le proceseze.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?  În măsura în care este
permis de legisla ia aplicabilă, ave i dreptul de:ț ț



• a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră i de a afla sursa datelor, scopurileș
i  durata prelucrării,  detaliile despre operatorul  de date cu caracter  personal,  despre împuternici ii  acestuia iș ț ș

ter ele păr i cărora le sunt dezvăluite aceste date (ț ț dreptul de acces);

• a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (dreptul la
rectificare);

• a vă terge datele cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situa ii, de exemplu dacă acestea nuș ț
mai sunt necesare în scopurile descrise mai sus (dreptul la tergerea datelor - „ș dreptul de a fi uitat”);

• a vă restric iona prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situa ii, de exemplu în cazul în care a iț ț ț
contestat exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm
corectitudinea acestora (dreptul la restric ionarea prelucrăriiț );

• a vă ob ine datele cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil/editabil pentru dumneavoastră sauț
pentru noul dumneavoastră operator de date cu caracter personal pe care l-a i ales - (ț dreptul la portabilitatea
datelor);

• a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce
prive te prelucrarea (ș dreptul la opozi ieț );

•  a  nu face obiectul  unei  decizii  bazate  exclusiv pe prelucrarea automată,  inclusiv crearea de profiluri,  care
produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri); 

Pute i exercita aceste drepturi prin transmiterea uneiț  cereri scrise, datate si semnate, la contactele men ionate înț
sec iunea 9ț , precizând numele i prenumele, o adresă la care să vă transmitem răspunsul (poate fi i o adresăș ș
electronică), date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră, după caz, i obiectul cereriiș

7. Cum pute i obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?ț  În măsura în care este
permis de legisla ia aplicabilă, ave i dreptul să vă opune i prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personalț ț ț
i să ne comunica i în scris să nu le mai prelucrăm . Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesaș ț

datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excep ia situa iilor în care acest lucru este permis sau impus deț ț
legile i  reglementările  aplicabile.  ș Pute i  exercita acest  drept  în acela i  mod ca pentru celelalte drepturiț ș
descrise în sec iunea 6.ț

8.  Cât  timp  păstrăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal? În  vederea  realizării  scopurilor  sus-
men ionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Primaria Comunei Dezna pe tot parcursul rela ieiț ț
contractuale  i  după  finalizarea  acesteia  în  vederea  conformării  cu  obliga iile  legale  aplicabile  în  domeniu,ș ț
inclusiv, dar fără limitare, la dispozi iile în materia arhivării.ț

9. Cum ne pute i contacta?ț  Dacă ave i orice întrebare despre modul în care folosim datele dumneavoastră cuț
caracter personal, vă rugăm să transmite i o solicitare scrisă în aten ia Responsabilului cu protec ia datelor astfel: ț ț ț

• La sediul Primariei Comunei Dezna, bld. Avram Iancu, nr. 63, Comuna Dezna, Judetul Arad

• prin po tă la adresa mai sus men ionată ș ț

• prin fax: 0257/312664

• prin e-mail: primariacomuneidezna@gmail.com sau pe site: www.comunadezna.ro; 

10.  Cum se actualizează Nota detaliată pentru protec ia datelor cu caracter personal?ț  Vă informăm că
revizuim în mod periodic aceasta notă.  Prezenta notă va intra în vigoare la data de 25.05.2018.


