ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Vă informăm că pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin, Instituția Prefectului
Județul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr 48, jud Buzău, tel. 0238710.609, fax 0238721694, email prefect@prefecturabuzau.ro, website bz.prefectura.mai.gov.ro/,
colectează și prelucrează date cu caracter personal.
Având în vedere aplicarea directă, începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului U.E.
nr 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în
continuare Regulamentul), vă informăm cu privire la următoarele aspecte privind modul în care
Instituția Prefectului - Județul Buzău aplică și respectă prevederile Regulamentului european invocat.
1. Activităţile principale de prelucrare a datelor personale
Instituția Prefectului - Județul Buzău prelucrează datele dumneavoastră personale în
conformitate cu prevederile Regulamentului, în calitate de operator, prin intermediul
serviciilor/birourilor/ compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru
derularea următoarelor activități:
1. apostilarea documentelor;
2. soluționarea petițiilor;
3. soluţionarea cererilor de aplicare a Legilor fondului funciar, a notificărilor depuse în
temeiul Legii nr. 10/2001 și a altor acte normative cu caracter reparatoriu;
4. punerea în aplicare a Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Buzău;
5. evidenţa electorală;
6. evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple;
7. înmatricularea vehiculelor şi regim per mise de conducere;
8. activitatea de relaţii cu publicul;
9. acreditarea reprezentanților mass-media;
10. activități de monitorizare și control;
11. coordonarea serviciilor publice deconcentrate;
12. situații de urgență;
13. gestionarea situației pandemice cauzate de virusul SARS-CoV-2;
14. audit;
15. parteneriate;
16. organizare/derulare evenimente;
17. derularea întâlnirilor în format online;
18. proiecte europene, afaceri europene, relații internaționale;
19. arhivare;
20. monitorizarea /securitatea persoanelor, spațiilor sau bunurilor aparținând angajatorului;

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

gestionarea dosarelor de concurs;
executarea contractelor încheiate cu partenerii noștri (persoane fizice și juridice);
voluntariat/ stagii de practică;
efectuarea acțiunilor legale în situații procesuale;
executarea contractului individual de muncă;
întocmirea și transmiterea statelor de plată;
plata salariului și a altor sume (deconturi) prin virament bancar;
reținerea cotizației plătite în calitate de membru de sindicat pe statul de plată;
comunicarea angajat – angajator;
respectarea obligațiilor legale în domeniul sănătății și securității muncii.

2.Temeiul legal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea
obligațiilor legale care îi revin instituției, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din Regulament.
Temeiurile legale esențiale care stau la baza prelucrării sunt: OUG nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ, OG nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga cu
privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, cu modificările și completările
ulterioare, OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, cu
modificări, prin Legea nr. 233/2002;, Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public,
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 208/20.07.2015 pentru alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr.
115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 10/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil și Codul de Procedură Civilă, Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile, Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.
3. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Instituției Prefectului – Județul
Buzău este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate mai sus și de a solicita
persoanelor vizate să comunice instituției numai acele date cu caracter personal strict necesare
îndeplinirii acestor scopuri.
Categorii de date cu caracter personal supuse prelucrărilor
serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției sunt ur mătoarele:
•
•
•

la

nivelul

date de identificare: nume, prenume, data nașterii, sex, funcție
date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e- mail;
numere de identificare națională (după caz): seria și numărul cărții de identitate, CNP,
numărul și codul de asigurat înscrise pe documentul național de asigurări sociale de sănătate;
•
categorii speciale de date cu caracter personal (după caz): date privind sănătatea,
confesiunea religioasă sau apartenența la sindicate, originea rasială sau etnică, amprenta;
•
alte date cu caracter personal: semnătura, semnătura electronică, voce, imagini video
înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului, fotografii, datele personale din
pașaportul deținut anterior, date din acte de proprietate, date folosite pentru apostilarea
documentelor, acte doveditoare ale studiilor.
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Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor
serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul instituției, strict în conformitate cu prevederile
legale.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Instituția Prefectului – Județul
Buzău, prin compartimentele funcționale din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale
pentru a vă răspunde la petiții sau pentru a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate.
4. Sursa datelor cu caracter personal
Instituția Prefectului – Județul Buzău, prin serviciile/birourile/compartimentele sale,
colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități
care se adresează Instituției ori alte persoane vizate) sau din documente publice. În cazul în care trebuie
să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația
de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
5. Destinatari
În cadrul activităţii sale, Instituţia Prefectului - Județul Buzău prelucrează datele cu
caracter personal ale persoanelor fizice - majore sau minore, persoanelor împuternicite sau
reprezentanţilor legali.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Instituţia Prefectului, în calitate de
operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: persoanele vizate, reprezentații legali ai
persoanelor vizate şi instituţiile/autoritățile publice locale sau centrale cu atribuţii în domeniu, la
solicitarea acestora.
Categorii de destinatari:
•
•
•
•

alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării, conform legii;
instanțele de judecată, în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță;
în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului;
în cadrul activității de investigare/control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de
destinatari precizate anterior.
De asemenea, în temeiul cadrului normativ național o serie de date pot fi valorificate în
raportări ce au ca destinatar, după caz, conform competenţelor legale, anumite autorități, având ca
obiectiv cercetări statistice ori în scopuri științifice. Menționăm că în aceste situații nu sunt
transmise date de identificare ale persoanelor fiz ice vizate.
6. Transferuri de date, inclusiv către state terțe
Instituţia Prefectului - Județul Buzău nu realizează transferuri de date cu caracter personal
către țări terțe sau organis me internaționale. Pentru situațiile în care realizarea unor activități din
domeniul relațiilor internaționale/ afaceri europene va implica transferul datelor dumneavoastră cu
caracter personal în alte state U.E., veți fi informați pentru respectarea drepturilor de care beneficiați
ca persoană vizată.
7. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea
procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la
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nivelul instituției, cu excepția cazurilor în care avem obligația de a le stoca în continuare conform unor
cerințe legale specifice aplicabile do meniului.
8. Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, beneficiați de
următoarele drepturi:
Dreptul la informare și acces (adică dreptul de a obține o confirmare de la operator
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și accesul la acestea);
Dreptul la rectificare (dreptul de a obține corectarea datelor personale incompletesau
incorecte, fără întârzieri nejustificate);
Dreptul de opoziție (aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, cu
excepțiile prevăzute de Regulament);
Dreptul la ștergerea datelor (este dreptul de a cere operatorului ștergerea datelor
colectate, atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care aufost colectate,
în cazul retragerii consimțământului - dacă nu mai există un alt temei legal, dacă datele au fost
prelucrate ilegal, ori dacă șteregerea este impusă de o obligație legală);
Dreptul la restricționarea prelucrării (puteți exercita acest drept în situația în care
apreciați, de exemplu, că prelucrarea este ilegală, ori datele nu sunt exacte);
Dreptul la portabilitate (reprezintă dreptul de a primi datele personale într-un format
structurat și de a solicita - acolo unde este posibil- transmiterea lor către alt operator).

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de Instituţia Prefectului - Județul
Buzău în contextul efectuării serviciilor solicitate de Dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de
Regulamentul U.E., vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la
adresa dataprotection@prefecturabuzau.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Magheru,
nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, telefon 031 8059211, adresă de e-mail
www.dataprotection.ro).
9. Măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor cu caracter personal
Vă informăm că Instituţia Prefectului - Județul Buzău a dispus măsurile tehnice și
organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, procedurile de
prelucrare asigurând confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. Precizăm că
instituția noastră nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin
prelucrarea de date cu caracter personal.
10. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligaţii
legale a operatorului
Prevederile legale în vigoare, enumerate la punctul 2, care reglementează condiţiile de
acordare a serviciilor solicitate, ne obligă să prelucrăm categoriile de date cu caracter personal
enumerate la punctul 3. În acest context, în măsura în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter
personal menţionate, vom fi în imposibilitatea de a da curs solicitărilor dumneavoastră de realizare de
către noi, a serviciilor solicitate.
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