Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal
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Primaria comunei Parjol, cu sediul in com. Parjol, jud. Bacau
colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Prezenta informare explica modul in care datele dumneavoastra
personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.
Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice
opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie
in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea,
stergerea sau distrugerea.
Utilizarea datelor personale in scopul prestarii serviciilor publice de
interes local servesc la:
- educatie;
- servicii sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau
grupuri aflate in nevoie sociala;
- sanatate;
- cultura;
- tineret;
- sport;
- ordine publica;
- situatii de urgenta;
- protectia si refacerea mediului;
- conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor
istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si
rezervatiilor naturale;
- dezvoltarea urbana;
- evidenta persoanelor;
- intre?inerea podurilor si drumurilor publice;
- servicii comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz
natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si
transport public local, dupa caz;
- servicii de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim-ajutor;
- activitati de administratie social-comunitara;
- locuinte sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea
unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
- punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor
naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
- Impozitele si taxele locale, amenzi contraven?ionale, munca in

folosul comunita?ii,
- Colectare debite/ recuperare crean?e;
- Emitere de autoriza?ii/ licen?e;
- Gestiunea economico-financiara si administrativa;
- Darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate publica a Comunei Parjol;
- Vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate
privata a Comunei Parjol;
- Stare civila;
- Urbanism si amenajarea teritoriului;
- Registrul electoral - eviden?a electorala;
- Arhiva;
- Registratura, resurse umane, rela?ii publice, fond funciar,
secretariat;
- alte servicii publice stabilite prin lege;
Prelucrarea este legala, conform prevederilor art. 6 din
Regulamentul nr. 679/2016, numai daca si in masura in care se
aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:
- persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri
specifice;
- prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care
persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea
persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
- prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii
legale ce ii revine operatorului;
- prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale
persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
- prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care
serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea
autoritatii publice cu care este investit operatorul.
Primaria comunei Parjol prelucreaza datele cu caracter personal
ale peten?ilor, angaja?ilor si reprezentan?ilor furnizorilor de servicii
cu care institu?ia se afla in relatie contractuala, in scopul indeplinirii
obliga?iilor legale, reglementate de legisla?ia in vigoare.
Categoriile de destinatari spre care se pot divulga datele cu
caracter personal sunt autorita?ile publice centrale si locale,
autorita?ile judecatoresti si alte insitu?ii abilitate de lege sa solicite
informa?ii.
Datele cu caracter personal vor fi pastrate doar atat timp cat este
necesar pentru scopurile men?ionate mai sus.
Drepturile pe care le ave?i, conform prevederilor Regulamentului
nr. 679/2016 sunt:
- Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
- Dreptul de a solicita rectificarea atunci cand datele sunt inexacte
(art.16)
- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18)
- Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
- Dreptul la opozitie (art.21)
Pentru exercitarea acestor drepturi, va pute?i adresa cu o cerere
scrisa, datata si semnata:
- La sediul Primariei, in com. Parjol, jud. Bacau
- La adresa de e-mail a Primariei: contact@primaria-pirjol.ro
Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus poate fi
descarcat de pe site-ul institu?ei, in sec?iunea GDPR.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune pangere la
Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(A.N.S.P.D.C.P.) la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, fax:
+40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu
protec?ia datelor sunt: SC CISIF BUSINESS PARTNER SRL,
e-mail: office@responsabil-dpo.ro
Primaria comunei Parjol va informeaza ca evalueaza si
imbunata?este in mod constant masurile de securitate
implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu

caracter personal in condi?ii de siguran?a.

