Primaria Comunei Barcanesti
INFORMARE CU PRIVIRE LA 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.
Datorita normelor mai stricte din 25.05.2018 privind protectia datelor, cetatenii au un control mai
mare asupra propriilor date , iar operatorilor li se impun un singur set de norme aplicabil in intreg spatiul
european, acestea fiind destinate protejarii mai eficiente a vietii private a persoanelor fizice , ale caror
date sunt prelucarate de catre companii/persoane fizice/institutii si orice alte entitati de drept public sau
privat.
Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau
identificabila. Putem identifica o persoana direct sau indirect prin referire la un element de identificare
cum ar fi : nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale si
sociale.
Baza legala de prelucrare
Pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanal, Primaria Comunei Barcanesti, in calitate de
operator are obligatia sa respecte urmatoarele conditii esentiale si anune:


Consimtamantul – cand persoana vizata si-a dat consimtamanul pentru prelucrarea datelor datelor
cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;



Contract – prelucrarea este necesara petru executarea unui contract la care persoana vizata este
parte sau pentru a a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;



Obligatia legala –cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care
ii revine operatorului;



Interese vitale – cand prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice;



Interesul public- cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui
interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este invesit operatorul;



Interese legitime - cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de
operator sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si
libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal,
in special atunci cand persoana vizata este un copil .
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Regulamentul prevede furnizarea de informatii clare, inteligibile si usor accesibile celor interesati de
prelucrarea datelor. Persoana vizata trebuie informata cu privire la prelucrarea datelor pentru a fi de
acord sau poate sa se opuna prelucrarii.
In cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal, institutia noastra ia masuri organizatorice si de
protectie adecvate, pentru ca prelucrarea 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, respecta princiiile de baza ale
Regulamentului UE 2016/679 si datele persoanelor vizate 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
prelucrate;



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;



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;
Ce date prelucram?

Pentru realizarea misiunii in cadrul serviciilor si departamentelor din Primaria Comunei Barcanesti
prelucram date de identificare, finaciare, demografice sau alte date personale pe care le colectam direct de
la persoanelele vizate, imputernicitii persoanelor vizate sau din alte surse.
In acest sens, categoriile de date solicitate sunt: nume prenume, adresa de domiciliu, date de identitate,
numar de telefon, adresa de e-mail, acte de proprietate, acte de stare civila,(certificate de nastere,
certificate de deces, certificate de casatorie) date de idenificare ale minorilor, acte de proprietate, acte din
care sa reiasa starea de sanatate, certificate incadrare in grad de handicap, acte de studii, conturi bancare,
extrase de cont, sentinte civile de divort sau incredintare minori, date minori.
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Care este scopul prelucrarii?
In cadrul compartimentelor si serviciilor din institutia noastra, aceste date sunt prelucrate dupa cum
urmeaza:
In cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului datele sunt prelucrate pentru a identifica
corect amplasamentul lucrarilor si pentru intocmirea corecta a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor
de construire pentru realizarea lucrarilor.
In cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru datele sunt prelucrate pentru identificarea
corecta si fara echivoc a persoanei pentru care se intocmeste documentatia necesara emiterii titlului de
proprietate, precum si pentru solutionarea tututror cererilor din partea cetatenilor. Datele personale mai
sunt prelucrate pentru elibererea adeverintelor de rol in vederea perfectarii actelor de vanzare cumparare,
pentru eliberarea atestatelor de producator, a anexelor pentru succesiuni, a contractelor de arenda,
inchiriere, concesiune si a ofertelor de vanzare teren.
In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala datele colectate sunt prelucrate in scopul intocmirii
anchetelor sociale si rapoartelor de monitorizare, pentru dosarele de alocatie de stat, dosare alocatie copii
cu handicap, dosare indemnizatie crestere copil si stimulent de inserie, pentru solutionarea cererilor
pentru acordarea de ajutoare de urgena si ajutoare de inmormantare, solutionarea cereilor acordare ajutor
de incalzire, acordarea de ajutoare prin programul POAD.
In cadrul Compartimentului Resurse Umane, datele colectate sunt prelucrate in vederea elaborarii
contractelor de munca pentru personalul contractual, acte aditionale la contractele de munca, diverse
raportari, intocmirea si elibereraea adeverintelor de venit, intocmirea dosarelor de concurs pentru
ocuparea functiilor publice.
In cadrul Serviciului Impozite si Taxe, datele colectate sunt prelucrate penru eliberarea certificatelor
fiscale, radieri auto, intocmirea declaratiilor de impunere pentru persoanele fizice si matricola de
impunere pentru cladiri, terenuri si mijloace de transport, intocmirea corespondentei privind imputatii,
popriri si alte forme de executare silita, pentru intocmirea dosarelor privind inspectiile fiscale, pentru
indeplinirea obligatiilor de raportare catre institutii si organisme de stat.
In cadrul Serviciului Financiar Contabil datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea eliberarii
la cererea persoanelor vizate a unor adeverinte de venit, medicale, de credit, diverse popriri precum si
transmiterea declaratiilor fiscale. Totodata sunt prelucrate datele persoanale pentru plata drepturilor
salariale si ale drepturi, precum si datele personale ale membrilor familiei pentru acordarea deducerii
personale si obtinerea calitatii de asigurat.
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Cu ce institutii colaboram pentru prelucrarea datelor personale?
Comunicam aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputerniciti astfel:
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - ANAF
Consiliul Judetean Prahova,
Instante Judecatoresti,
Executori Judiciari
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova
Agentia Natioanala a Functionarilor Publici
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
Directia Agricola Prahova
Oficiul Registrului Comertului Prahova
Prefectura Judetului Prahova
Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Prahova
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova
Avocatul Poporului
Institutii de Invatamant
Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova
Casa de Sanatate Prahova
Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Prahova
Trezoreria Boldesti Scaeni

Care este perioada pentru care le prelucram?
Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, se ia in calcul durata
necesara pentru realizara scopurilor specifice precum si termenele arhivistice conform Legii Arhivelor
Nationale 16/1996 actualizata. In functie de specificul documentelor aceste pot fi pastrate si stocate
permanent.
Care sunt drepturile persoanelor vizate?
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,
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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.
Orice informatie furnizata de persoana vizata va fi considerata si va reprezenta consimtamantul
expres ca datele personale sa fie folosite pentru scopurile stabilite.
Daca se doreste ca datele personale sa fie actualizate sau eliminate din baza de date, ori daca exista
intrebari legate de confidentialitatea datelor, persoana vizata/imputernicitul persoanei vizate poate
contacta sau notifica oricand, utilizand datele de contact existente pe site, responsabilul cu prelucrarea
datelor cu caracter personal din cadrul institutiei.
In cazul unor brese de securitate, susceptibile sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile
persoanelor vizate, Primaria Comunei Barcanesti se obliga sa notifice Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - autoritate publica autonoma si
independenta, cu personalitate juridica care monitorizaza si controlaza sub aspectul legalitatii prelucrarile
de date cu caracter personal care cad sub incidenta Regulamentului European.
Persoana vizata/imputernicitul persoanei vizate, are dreptul de a depune o plangere in fata
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu privire la incalcarea
vreunui drept de catre operatorul de date.
ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Contact:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
+40.318.059.211
+40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Intocmit,
Responsabil Protectia Datelor Primaria Barcanesti
Gherghe Andreea

5

