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Operator prelucrare de date cu caracter personal nr.17728

INFORMARE
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te

prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Datele personale prelucrate:

a) nume qi prenume; b) adresa; c) numlr telefon; d) adresa de e-mail; c) cod numeric personal;
f) irnaginea; g) date privind sdndtatea; h) date sensibile.

2. Scopul prelucrlrii

(I) Pentru realizarea obiectului unui contract; (ID prelucrarea este necesard in vederea indeplinirii
unei obligafii legale care ii revine operatorului; (III) prelucrarea este necesard pentru a proteja interesele
vitale ale persoanei vizate sau alealtei persoane frzice; (IV) prelucrarea este necesarl pentru indeplinirea
unei sarcini care servegte unui interes public sau care rezt:Jtd, din exercitarea autoritltii publice cu care
este investit operatorul.

3. Ilemeiul juridic al prelucrlrii

- afi. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesard pentru executarea unui
contract la care persoana vizatd este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte
de incheierea unui contract";

- art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este neoesard in vederea indeplinirii unei
obligafii legale care ii revine operatorului";

- art.6 alin. 1 lit. d) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesard pentru a proteja interesele
vitale ale persoaneivizate sau ale altei persoanefizice";

- art. 6 alin. 1 lit. e) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesard pentru indeplinirea unei
sarcini care serve$te unui interes public sau care rezultd, din exercitarea autoritdlii publice cu czue este

investit operatorul".

4. Durata prelucrlrii

Prelucrarea este pe durata contractului sau pe durata prestdrii serviciilor. Datele personale vor fi
p5strate at2it timp cdt este necesar pentru scopurile menfionate mai sus sau perioada de timp prevdzutd
de dispoziliile legale, respective intre 1 qi 50 de ani.

5. Locul prelucrlrii datelor cu caracter personal

Datele sunt colectate qi prelucrate in Romdnia. Datele vor fi prelucrate de personalul Direcliei
de Asisten!.d Sociald a Municipiului Piteqti, fiecare salariat folosind minimul necesar de date in vederea

executlrii sarcinilor de serviciu.
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6. Date de contact responsabil cu protecfia datelor :

Adres6: Bld. Republicii Nr. lllB, bl.D5b, parter

Telefon: 0372030420

E - mail :dpodaspitesti@gmail.com

7. Destinatari sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

- autoritdli publice sau entitAfl autorizate de acestea

8. Drepturile beneficiarului

a) Dreptul la acces
Dreptul de acces vd permite sd obfineli din partea noastrd o confirmare a faptului cd se

prelucreazir sau nu date personale care vI privesc;
b) Dreptul la recfficare
Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarca datelor cu caracter personal

inexacte sau incomplete care vd privesc sau completarea acestora, atunci cAnd acestea sunt incomplete,
f,ir d intdr zieri nej u s ti fic ate ;

c) I)reptul la;tergerea datelor (dreptul de afi uitat)
Acesta presupune dreptul de a solicita ;tergerea datelor cu caracter personal care vd privesc, fbrd

int0rzieri nejustificate. Dreptul de a solicita gtergerea datelor ca fi aplicabil in anumite circumstanle,
cum ar fi : (I) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate, (II) datele d-voastrd au fost prelucrate ilegal;

d) Dreptul la restriclionarea prelucrdrii
Acesta presupune dreptul de a solicita Ei de a obline restricfionarea prelucrdrii datelor cu caracter

personal care vd privesc, in anumite circumstanfe, precum: (I) atunci cdnd dumneavoastrl contestali
exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitdlii acelor date, (II) datele
dumneavoistrd au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastrd vd opunefi ;tergerii acestora, solicitAnd
rr:stricf ionarea utilizdriilor;

e) Dreptul la opozilie
Acesta presupune c[, in orice moment, aveli dreptul de a vd opune, din motive legate de situafia

particular6 in care vE aflali, prelucrlrii datelor cu caracter personal atunci cAnd prelucrarea a fost
efectuatd in interesul nostru legitim.

Nume qi prenume in clar Data

Semnitura


