
 
 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
 

 privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe  

 
 
 
Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 
2016, iar prevederile lui sunt aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, 
începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul impune un set unic de reguli în materia 
protecției datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și implicit 
prevederile Legii nr. 677/2001. 
 
Regulamentul stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera 
circulație a datelor cu caracter personal, asigură protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor 
cu caracter personal. Libera circulație a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii 
nu poate fi restricționată sau interzisă din motive legate de protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
Domeniul de aplicare 
 

Regulamentul se aplică: 
1.   Prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent 
dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. 
2.   Prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune 
de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în 
Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de: 

• oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent 
dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată; sau 

• monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii. 
3.   Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către un 
operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în 
temeiul dreptului internațional public. 
 
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, proprii identității 
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
 
Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea 
 
Legalitatea prelucrării datelor  
 
Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre 
următoarele condiții: 
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 
altei 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. 
 
Drepturile persoanelor vizate  

 
a) Dreptul la informare privind prelucrarea datelor 
b) Dreptul de acces privind datele prelucrate 
c) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete 
d) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal 
e) Dreptul la restricționarea prelucrării 
f) Dreptul la portabilitatea datelor 
g) Dreptul la opoziție 
h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ 

 
 

 

 

 

 



Prelucrarea datelor la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe este, în temeiul legii, operator de date cu caracter 
personal și are obligația de a prelucra în mod legal, echitabil și transparent datele 
personale care îi sunt furnizate de persoanele vizate, în condiții de siguranță și numai 
pentru scopurile specificate. 
 
Scopul prelucrării datelor îl constituie îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public 
sau în cadrul exercitării unei funcții publice atribuite. 
 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe prelucrează datele cu caracter personal transmise 
de persoanele fizice care i se adresează, prin mijloace manuale și informatice. Pentru 
înregistrarea unei solicitări este necesar să fie furnizate date cu caracter personal în 
vederea acordării servicilor publice solicitate, în următoarele domenii: 

• Resurse umane 
• Gestiune economică, financiară și adminstrativă 
• Registratură 
• Autoritatea tutelară 
• Evidența populației și stare civilă 
• Registru agricol 
• Monitorizare societăți comerciale subordonate și servicii publice 
• Servicii juridice 
• Achiziții publice, proiecte, cultură 
• Spațiu locativ, patrimoniu 
• Cadastru 
• Urbanism 
• Asociații de proprietari 
• Evidență electorală 
• Accesul la informații de interes public 

 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe nu colectează informații personale decât în 
măsura în care acestea sunt necesare îndeplinirii unui obiectiv precis. Datele astfel 
colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe nu divulgă informații către terți decât în măsura 
în care acest demers este necesar îndeplinirii obiectivelor indicate și a obligațiilor legale, 
și nu divulgă datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Datele cu 
caracter personal din documentele oficiale deținute de Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe pot fi divulgate pentru a stabili un echilibru între accesul public la documentele 
oficiale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în temeiul prezentului 
regulament. 
Refuzul de a furniza datele personale necesare determină imposibilitatea acordării 
serviciului solicitat. 
Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe îi revine obligația de a administra în condiții de 
siguranță aceste date, în conformitate cu regimul juridic aplicabil în acest domeniu. 
Datele colectate sunt păstrate pe o perioadă determinată, în conformitate cu legile în 
vigoare, după care se arhivează. 



Măsuri minime pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal 
 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a garanta că prelucrarea datelor personale se efectuează în conformitate 
cu Regulamentul (UE): 

• Prelucrează datele cu caracter personal pe baza unor instrucțiuni 
• Prelucrează numei datele care sunt necesare pentru fiecare scop specific al 

prelucrării 
• Asigură confidențialitatea și integritatea serviciilor de prelucrare a informațiilor 
• Asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au 

angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statuară adecvată de 
confidențialitate 

• Asigură că datele cu caracter personal nu pot fi accesate fără intervenția 
funcționarului, care exercită atribuții de serviciu care presupune prelucrarea asfel 
de date 

• Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, 
USB stick, HDD) care conțin date cu caracter personal, decât în condițiile stabilite 
prin măsurile de securitate 

 
  
Date de contact 
 
În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu 
caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, 
CP 010336 București. 
 
Pentru orice solicitare cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa 
cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Str. 1 
Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Telefon: 0267-316957 int.126, 
int.148, int.2220, email: dpo@sepsi.ro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


