
 

 

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL 

 
Primaria Comunei Barcanesti este operator de date cu caracter personal si incepand cu data de 

25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal. In cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal, 
institutia noastra ia masuri organizatorice adecvate, pentru ca acesta sa se realizeze in conformitate cu 
prevederile Regulamentului  UE 2016/679, iar temeiul juridic al prelucrarii il constituie interesul legitim al 
cetatenilor. In acest sens, va aducem la cunostiinta ca Operatorul – Primaria Comunei Barcanesti 
garanteaza că datele cu caracter personal sunt : 

 

- Prelucrate in mod legal, echitabil, si transparent fata de cetatean, ca persoana vizata/imputernicit al 
persoanei vizate; 

- Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri; 

- Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar prin raportare la scopul prelucrarii; 
- Pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate/ imputernicit al persoanei vizate 

pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt colectate si 
prelucrate si implicit cu respectarea termenelor de arhivare prevazute de dispozitiile legale in 
materie. 

- Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protectia 
prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii  si deteriorarii accidentale; 

-  Primaria Comunei Barcanesti  nu va divulga datele personale unor terte parti sau nu va face copii 
ale datelor cu caracter personal, decat daca aceasta operatiune este strict necesara in relatia cu 

autoritatile publice si institutii ale statului;  
- Destinatarii datelor dvs. Cu caracter personal sunt angajatii structurilor  organizatorice din cadrul 

institutiei precum si institutiile statului abilitate in acest sens, in baza si in limitele prevederilor 
legale; 

- In cazul in care Primaria Comunei Barcanesti in calitate de Operator, intentioneaza sa prelucreze 
ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, 
va furniza persoanei vizate/ imputernicit al persoanei vizate, inainte de noua prelucrare, informatii 

privind scopul secundar si orice informatii suplimentare relevante; 
 
Primaria Comunei Barcanesti respecta drepturile pe care Regulamentul UE 2016/679 vi le confera in 

calitate de persoana vizata/ imputernicit al persoanei vizate, privind prelucrarea  datelor cu caracter 
personal si anume: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, 
dreptul de stergere a datelor daca acestea nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost 

colectate, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea 
datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, care privesc 
persoana vizata/imputernicit al persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura 
semnificativa.  

Persoana vizata/imputernicitul persoanei vizate, are dreptul de a se adresa Responsabilului cu 
Protectia Datelor cu Caracter Personal din cadrul Primariei Comunei Barcanesti  prin e-mail 

dpo_barcanesti@yahoo.com sau prin posta la adresa Primariei Comunei Barcanesti, Str. Crinilor, Nr. 108, 
sau  pot depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal, Str. Gral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti , telefon 
+40.318059211, +40318059212,e-mail anspdcp@dataprotection.ro 
   Sunt de acord cu transmiterea si  prelucrarea datelor mele cu caracter personal pentru 
indeplinirea atributiilor si obligatiilor legale de autoritate publica. 
 

                 Data,                 Nume Prenume 
         .........................                                                                             
.............................................. 

 
          Semnatura  
  ................................. 

  
Prin luarea la cunostiinta a celor mai sus prezentate, sub semnatura, institutia considera indeplinita 
obligatia de informare asupra prelucrarii datelor cu caracter personal.  
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