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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  

 
 
 
 
Scop: 
 

Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date a fost creat în scopul de a 

avea un cadru legal adecvat pentru respectarea drepturilor specifice ale persoanelor 

fizice în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal (dreptul de informare, dreptul 

de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 

ștergerea datelor – dreptul ”de a fi uitat”, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea 

datelor) și se aplică  în mod direct,  începând cu data de 25 mai 2018, fără a fi necesară 

vreo transpunere în legislația românească. Totodată, acest regulament sprijină 

autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor privind libera circulație a acestor date. 

Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a fost abrogată la data de 25 mai 

2018 prin intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 679/2016 – GDPR. 

 

 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE? 

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul: 

• Resurse umane 

• Acordare audienţe 

• Cadastru 

• Urbanism 

• Spaţiu locativ 

• Autoritate tutelară 

• Asociaţii de proprietari 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


• Soluționare petiții/sesizări 

• Servicii publice 

• Servicii juridice 

• Evidenţă electorală 

• Achiziţii publice 

• Accesul la informaţiile de interes public 

• Fond Funciar 

• Financiar-contabilitate 

 

CU CE INSTITUŢII COLABOREAZĂ PRIMĂRIA  PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 
TALE PERSONALE? 

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, 

astfel: 

• Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă; 

• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

• Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă 

• Inspectoratul şcolar; 

• Instanțe de judecată 

• Organe de cercetare penală ( Poliție, Parchetelor, DNA, DIICOT) 

• Furnizorii de servicii de utilități publice; 

• Casa de sănatate ; 

• Direcția pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

• Compania Naţională „Poşta Română” – S.A; 

• Unităţi bancare; 

• Inspectoratul de Stat în Construcții ; 

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

• Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Primăria Municipiului 

Galați) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice. 

Definiţii: 

În sensul regulamentului se folosesc următorii termeni: 

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o 
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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 

identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

2."prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

3."restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu 

scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 

4."creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu 

character personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua 

anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza 

sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, 

sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care 

se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; 

5."pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea 

mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se 

utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie 

stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să 

asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice 

identificate sau identificabile; 

6."sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter 

personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate 

sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice; 

7."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării 

sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 

pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 



8."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea 

publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 

operatorului; 

9."destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă 

este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot 

comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu 

dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor 

date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de 

protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

10."parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau 

organism altul decât persoana vizată, operatorul, sunt autorizate să prelucreze date cu 

caracter personal; 

11."consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, 

specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta 

acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter 

personal care o privesc să fie prelucrate; 

12."încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii 

care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau 

divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate 

într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

13."date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile 

genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice 

privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma 

unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză; 

14."date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor 

tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau 

comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a 

respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice; 

15."date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea 

fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă 

medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia; 

16."sediu principal" înseamnă: 

(a)în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află 



            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 
      SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR 
      COMPARTIMENT CORP CONTROL PRIMAR   
    TEL:     +40 0236 307.873,  

                                              +40 0236 307.791 
                                    Email: ccp@primariagalati.ro   
                     

5 

 

administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind 

scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt 

sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în 

aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este 

considerat a fi sediul principal; 

17."reprezentant" înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată 

în scris de către operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul în ceea ce 

priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament; 

18."întreprindere" înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate 

economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii 

care desfăşoară în mod regulat o activitate economică; 

19."grup de întreprinderi" înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi 

întreprinderile controlate de aceasta; 

20."reguli corporatiste obligatorii" înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor 

cu caracter personal care trebuie respectate de un operator stabilit pe teritoriul unui 

stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu 

caracter personal către un operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de 

întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică 

comună; 

21."autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de 

un stat membru în temeiul articolului 51; 

22."autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este 

vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: 

(a)operatorul este stabilit pe teritoriul statului membru al autorităţii de supraveghere 

respective; 

(b)persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de 

supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi 

afectate în mod semnificativ de prelucrare; 

(c)la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere; 

23."prelucrare transfrontalieră" înseamnă: 

(a)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor 

sediilor 



din mai multe state membre ale unui operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul are 

sedii în cel puţin două state membre; 

(b)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui 

singur sediu al unui operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ 

sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin două 

state membre; 

24."obiecţie relevantă şi motivată" înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul 

de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile 

preconizate în ceea ce priveşte operatorul respectă prezentul regulament, care 

demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în 

ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după 

caz, libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii; 

25."serviciile societăţii informaţionale" înseamnă un serviciu astfel cum este definit la 

articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului (1); 

(1)Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de 

stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi 

reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (JO L 

204, 21.7.1998, p. 37). 

26."organizaţie internaţională" înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate 

reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit 

printr-un acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de 

acord. 

 
 
CONFORM REGULAMENTULUI, DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT URMĂTOARELE: 

Regulament 679/2016 GDPR  

 

Nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, adresa, seria și numărul 

actului de identitate, seria și numărul pașaportului, seria și numărul permisului de 

conducere, starea civilă, studii, profesia, formare profesională, funcția publică, loc de 

muncă, salariul, semnătura olografă, E-mail, număr de telefon, imagine facială, adresa 

IP, date genetice, date biometrice (amprenta, ADN, modelul retinei, caracteristici fizice, 

structura feței, vocea, modele sangvine, etc.), date de trafic, date de localizare (aria 

geografică), identificatori cookie, etichete de identificare prin frecvențe radio, etc. 
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DATELE CU CARACTER PERSONAL SPECIALE (SENSIBILE) sunt: 
 
 Evaluarea performanțelor profesionale 
 originea rasială sau etnică; 
 convingeri si opinii politice; 
 afilieri politice 
 confesiunea religioasă; 
 convingerile filozofice;  
 apartenenţa la sindicate; 
 situație financiară;  
 date bancare; 
 poreclă; 
 preferințe; 
 obișnuințe; 
 comportament; 
 carduri de acces; 
 date genetice;  
 date biometrice; 
 date privind sănătatea;  
 date privind viaţa sau orientarea sexuală;  
 date referitoare la condamnări penale şi infracţiuni; 
 rute de deplasare 

 
Pentru a asigura permanent un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal, 

Primăria Municipiului Galați garantează respectarea protecţiei datelor în orice moment, 

luând în considerare toate evenimentele care pot apărea pe parcursul efectuării 

prelucrărilor de date, precum: 

 breșe de securitate; 

 solicitări privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 

 modificarea datelor cu caracter personal colectate; 

 schimbarea prestatorului. 

 

 

 

 

PRINCIPIILE GDPR ȘI TRANSPUNEREA ACESTORA ÎN ACTIVITATEA PE CARE O 

DESFĂȘURĂM:  

 



Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1)Datele cu caracter personal sunt: 

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată 

("legalitate, echitate şi transparenţă"); 

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate 

ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în 

scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică 

ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop"); 

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 

care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt 

inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau 

rectificate fără întârziere ("exactitate"); 

e)păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o 

perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt 

prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi 

în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în 

interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri 

statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în 

aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în 

prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei 

vizate ("limitări legate de stocare"); 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 

personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi 

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de 

măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi 

confidenţialitate"). 

(2)Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) şi poate demonstra 

această respectare ("responsabilitate"). 

 

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal: 

Prelucrarea este legală doar dacă este necesară pentru:  
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- încheierea sau executarea unui contract; 

- persoana vizată și-a dat consimțământul; 

- îndeplinirea unei obligații legale; 

- atingerea intereselor legitime urmărite de operator. 

 

Prin aplicarea GDPR se îmbunătățește protejarea drepturilor persoanelor și se clarifică 

modul prin aceste drepturi sunt respectate. 

 

Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: 

Principalele drepturile oferite persoanelor vizate de Regulament sunt următoarele: 

1. Dreptul la informare:  

Art. 12 din Regulament prevede că operatorul trebuie să realizeze informarea 

persoanei vizate astfel: într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor 

accesibilă; 

• utilizând un limbaj clar și simplu; 

• în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format 

electronic; 

• la solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi prezentate oral; 

• informarea trebuie să fie gratuită. 

2. Dreptul de acces:  

Persoana vizată are dreptul să solicite organizației o confirmare că datele 

personale sunt prelucrate, iar în caz afirmativ, are dreptul de a obține o copie a 

acestor date, precum și următoarele informații: 

• Scopurile prelucrării; 

     • Categoriile datelor cu caracter personal în cauză; 

     • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă există, în special orice 

țări terțe sau organizații internaționale; 

     • Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru 

stabilirea acestei perioade); 

• Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter 

personal și restricționarea sau opoziția față de prelucrare; 

• Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de 

supraveghere; 



• Informații privind sursa datelor, dacă nu provin direct de la persoana vizată; 

• Dacă datele personale vor face obiectul unor decizii automate, inclusiv crearea 

de profiluri și, dacă da, logica acestei decizii sau profilări și eventualele 

consecințe implicate; 

• În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații 

internaționale, informații privind garanțiile care se aplică; 

3. Dreptul la rectificare:  

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are 

dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe 

baza informațiilor pe care le furnizează. 

Dacă este necesar, va lua măsuri suplimentare pentru a verifica dacă informațiile 

furnizate de persoană sunt corecte înainte de a opera modificarea. 

4. Dreptul la ștergerea datelor:  

 Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să șteargă fără întârziere 

datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri: 

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

pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și 

nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

• persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să 

prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 

• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii; 

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii 

online copiilor.  

Ștergerea datelor nu se va realiza atunci când: 

• datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și 

informare; 

• datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale; 

• din motive de interes public în domeniul sănătății publice; 

• sunt folosite în scopuri de arhivare în interes public; 

• sunt folosite pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță. 

5. Dreptul la restricționarea prelucrării:  
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Persoana vizată își poate exercita dreptul la restricționarea prelucrării în 

următoarele situații: 

• persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite 

operatorului să verifice exactitatea datelor; 

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu 

caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță; sau 

• persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică 

dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei 

vizate. 

Organizația, în situația în care primește o cerere de restricționare, va trebui să 

verifice dacă cererea se încadrează într-unul din cazurile de mai sus. Pentru a se 

lua o decizie potrivită, este recomandat să se apeleze la Responsabilul cu 

protecția datelor, ori, în situația în care organizația nu a desemnat un responsabil, 

la departamentul juridic sau consilierii legali ai firmei (de exemplu, avocații). 

În cazul în care se vor restricționa datele, acestea vor rămâne stocate, dar nu pot 

fi prelucrate fără consimțământul persoanei. Ele vor putea fi prelucrate pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția 

drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public 

important al Uniunii sau al unui stat membru. 

În toate cazurile, persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este 

informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare. 

6. Dreptul la portabilitatea datelor:  

Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să fie furnizate într-un 

format "structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină" și să 

transfere datele respective unei alte părți, de exemplu unui alt furnizor de 

servicii. Aceasta se aplică datelor cucaracter personal pentru care prelucrarea se 

bazează pe consimțământul persoanei vizate, pe temeiul legal al contractului sau 

în situația în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Acolo unde 

este posibil din punct de vedere tehnic, persoana vizată poate, de asemenea, 



solicita ca datele personale să fie transferate direct de la un operator la altul. 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ, 

7. Dreptul la opoziție:  

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul 

legitim al operatorului sau al unei terțe părți sau interesul public. Odată ce 

obiecția a fost făcută, organizația trebuie să justifice motivele pe care se bazează 

prelucrarea și să suspende prelucrarea până când decizia a fost luată. Organizația 

nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care 

demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și 

care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau 

că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În 

cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, 

organizația va înceta prelucrarea. 

8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; 

9. Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal sau instanțelor competente. 

Drepturile nu sunt absolute și există excepții. 

Răspunsul la cererea persoanei vizate se va face în termen de o lună de la primirea 

cererii, cu excepția situațiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare 

de cereri, când se poate prelungi cu încă două luni. 

Dacă cererea este întemeiată, se va facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea 

nu este întemeiată, se va comunica motivul refuzului persoanei vizate și i se va comunica 

dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP și dreptul de a se adresa justiției. 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și 

semnată: Primăriei Municipiului Galați, persoanei responsabile cu protecția datelo(DPO), 

la adresa de e-mail dpo@primariagalati.ro 

La nivelul Primăriei Municipiului Galați,  persoana responsabilă cu protecţia 

datelor personal a fost numită prin Dispoziția Primarului nr. 2385 din 10.05.2018. 

 

 

 

 

 

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal 
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 Primăria Municipiului Galați ia în serios protejarea datelor, prin aplicarea unui 

nivel adecvat al securității. Instituția protejează datele pe care le prelucrează împotriva 

distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la date cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau 

tacit.  

 

 Definiții 

• date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică 

identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care 

poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un 

număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale 

fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

• prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni 

care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate 

sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 

adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către 

terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, 

blocarea, ștergerea sau distrugerea; 

• stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese; 

• sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de 

date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent 

dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau 

este repartizată după criterii funcționale ori geografice; 

• operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 

inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care 

stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

• terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 

inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta 

decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, 

sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt 

autorizate să prelucreze date; 



• destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 

inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, 

căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice 

cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi 

considerate destinatari; 

• date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, 

nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă; 

• date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de 

business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, 

în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor 

cu caracter personal; 

• date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către 

operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea 

unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de 

informare, promovare. 

• DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul 

principal de a se asigura de aplicarea 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 (GDPR - General Data 

Protection Regulation). 

• GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 

la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se 

folosesc date personale ale cetățeniilor UE. 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). 

 

Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă standardele general 

acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod constant, după cum este necesar, în 

funcție de modificările tehnologice, cerințele de reglementare și nevoile noastre 

profesionale. 

 În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, Primăria va urma 

procedura referitoare la informările impuse de lege în astfel de situații, conform 

GDPR 679/2016. 
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Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal reprezintă 

garantul respectării drepturilor fundamentale privind protecția datelor cu caracter 

personal la nivel național. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: București, Blv. G-ral. 

Gh. Magheru nr. 28-30, Sector 1, România¸tel: 031.805.59.211 sau 032.805.59.212, 

fax: 031.805.59.602, email: anspdcp@dataprotection.ro, pagina web: 

http:/www.dataptotection.ro/. Notificările vor fi făcute cu respectarea 

regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice. 
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