PRIMĂRIA COMUNEI PǍULEŞTI
Anexa nr.3
la Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Având ȋn vedere noile reglementări cu privire la protecţia datelor cu caracter personal,
introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislaţiei privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecţiei acestor date pentru statele
membre UE și care se aplică ȋncepând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm
angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale ȋn mod
transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi conform legii.
Ȋn acest scop, găsiţi ȋn continuare elementele principale pe care considerăm că este util
să le cunoașteţi pe această temă, ȋn calitatea dumneavoastră de “persoană vizată”.
PRIMĂRIA COMUNEI PĂULEŞTI prelucrează datele cu caracter personal ale
cetățenilor domiciliaţi ȋn raza teritorială a comunei sau alte persoane, clienţi existenţi,
primite direct de la aceştia sau indirect, prin intermediul sistemelor naţionale de
evidenţă.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană
fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul
naşterii, cetăţenia, stare civila, serie şi nr. act de identitate, CNP, date financiare,
telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare
profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea,
datele privind starea medicală, semnătură etc.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de
operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace
automate sau neautomate, inclusiv transmiterea acestora către terţi (ȋn condiţiile legii).
Primăria Comunei Păuleşti poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la
dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. Dacă unele din
datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
Scopul prelucrării datelor: Primăria Comunei Păuleşti prelucrează datele cu
caracter personal adecvate, relevante şi neexcesive, numai în scopuri determinate,
explicite şi legitime, adecvate specificului activitătii sale, precum: impozite şi taxe
locale, amenzi contraventionale, muncă în folosul comunităţii; colectare debite/
recuperare creanţe; emitere autorizaţii; resurse umane; fond funciar; gestiunea
economico-financiară şi administrativă; statistic; evidenţa populaţiei şi stare civilă;
Registrul electoral – evidenţă electorală; constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;
prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; protecţie şi asistenţă socială,
autoritate tutelară; registratură; situaţii de urgenţă; soluţionare petiţii/sesizări; arhivare;

gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese; urbanism şi amenajarea teritoriului;
darea în administraţie, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
Comunei Păuleşti; vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a Comunei Păuleşti.
Datele nu vor fi prelucrate în alt scop. Scopul colectării datelor personale îl
constituie îndeplinirea procedurilor şi întocmirea actelor solicitate, incluzând, după caz,
efectuarea formalităţilor legale de asigurare a publicităţii anumitor categorii de acte prin
înscrierea acestora în registrele naţionale.
Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea
prestării serviciilor solicitate.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 (art.5), Primăriei Comunei
Păulești ȋi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţii de servicii specific date
personale adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum
și de a administra ȋn condiţii de siguranţă aceste date, ȋn strictă conformitate cu regimul
juridic care le este aplicabil.
Durata prelucrării: Ȋn vederea realizării scopului menţionat, Primăria Comunei
Păuleşti va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a
activităţilor în care suntem în contact (perioada ȋn care sunteti contribuabil al Primariei
Comunei Păulești).
Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în
scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate și gestionate de către
Primăria Comunei Păuleşti pe durata de timp prevăzută în Instrucţiunile Arhivistice
Naţionale.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi:
instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: sistemele de evidenţă naţională, apărare,
ordine publică, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, sănătate,
fiscal, parteneri contractuali de servicii ai Primăriei Comunei Păuleşti, la care se adaugă
unele persoane juridice de drept privat, ȋn condiţiile prevăzute de regulament.
Confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale va fi asigurată de către
Primăria Comunei Păuleşti şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi
în prezenta notă.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul
la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a vă adresa
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau instanțelor competente.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa responsabilului de protecţia
datelor din cadrul Primăriei Comunei Păuleşti cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
adresa de e-mail: dpo@comunapaulesti.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă:
Comuna Paulesti, Str. Calea Unirii, Nr. 299, Jud. Prahova, cod poştal 107400.

