NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in condtii de securitate si numai pentru
scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuala, cu respectarea urmatoarelor acte
normative:
-

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu
caracter personala si libera circulate a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare

-

Ordinal avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de
secutitate a prelucrarii de date cu character personal

-

Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 27/2010 privind masurile de
natura organizatorica si tehnica pentru asigurarea securitatii prelucrarilor de date cu
caracter personal effectuate de catre structurile / unitatile MAI

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si
completată si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, UAT SANNICOLAU ROMAN are obligația
de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate si îndeplinirii
atribuţiilor sale legale, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru
al familiei dumneavoastră ori o altă persoana. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul
de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul
de a va adresa justiției.
In conformitate cu dispozitiile art.12-14 din legea nr.677/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, Primaria comunei Sannicolau Roman asigura respectarea urmatoarelor
drepturi ale persoanelor vizate:
-

Dreptul la informare (art.12). acest drept presupune ca operatorii care prelucreaza date cu
caracter personal au obligatia de a informa persoanele ale caror date cu character
personala le prelucreaza, cu privier la:

a. Identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia
b. Scopul in care se face prelucrarea datelor
c. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor
-

Dreptul de acces la datele personale propria (art.13) . acest drept presupune ca orice
persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuity, pentru
o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate
de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, in situatia in care
prelucreaza date cu character personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia,
impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere si
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor si a dreptului de
opoziţie, precum si condiţiile în care pot fi exercitate;
e. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date
cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din aceeași lege, de a înainta plângere către
autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor
operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi
- dreptul de interventie asupra datelor (art.14). acest drept presupune ca orice persoana vizata
are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu
este efectuată conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este efectuată
conform legii;
c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu
presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune că orice
persoană are dreptul de a cere si de a obţine: a. retragerea sau anularea oricărei decizii care
produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu
caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale
personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori
alte asemenea aspecte; b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează
în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care
întruneste condiţiile prevăzute la lit. a).
- dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). Acest drept presupune că, fără a se aduce atingere
posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au
dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.
677/2001, cu modificările si completările ulterioare, care le-au fost încălcate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată si semnată la
sediul Primariei Sannicolau Roman, situate in comuna Sannicolau Roman, localitatea Sannicolau
Roman, nr. 1-4, cod postal 417153.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cat
mai curand posibil.

