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NOTA DE INFORMARE 

Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

        În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, Primăria comunei Coșoveni prelucrează date cu caracter personal prin 
mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care 
să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate și 
a principiilor menţionate în scopuri legitime, prelucrarea următoarele categorii de date 
cu caracter personal;  
       - nume, prenume, codul numeric personal, seria și numarul BI/CI, adresa, telefon,          
e-mail, funcție, loc de muncă, datele din actele de stare civila.  
        Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglemente în 
principal de către prevederile Regulamentului 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 libera circulație a acestor date 
(Regulament), devenit aplicabil din data de 25.05.2018 și în România. 
        Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate 
de instituția noastră în următoarele scopuri:  

- stare civilă, registrul agricol, taxe și impozite, contabilitate, asistență socială, 
achiziții publice, juridic.         

        Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția 
noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: securitate națională și 
justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă 
unele persoane juridice de drept privat, în condițiile prezentului regulament.         
        Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.  
        Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și 
să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o 
cerere scrisă, datată și semnată, la Compartimentul Informare și Relații cu Publicul. 
        Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne 
informați cât mai curând posibil. 
        Primăria va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal 
aflate în posesia noastră prin stabilirea unor măsuri rezonabile de Securitate în vederea 
prevenirii accesării acestora. 
        Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la 
prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite 
prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, 
de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă 
prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are de asemenea dreptul de a se 
opune, în mod gratuit și fără nici o justificare la prelucrarea datelor sale personale în 
scopuri de marketing direct. 


