ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI ROSEȚI
TEL/FAX:0242344022/0242344017

COD FISCAL:4294146
E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com

NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europenenr. 2016/ 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/C.E. (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând
cu data de 25 mai 2018, vă informăm că în cadrul Primăriei comunei Roseți prelucrarea datelor cu caracter personal
este realizată doar în scopuri legitime, conform legilor în vigoare şi în funcție de nivelul de asistență social solicitat,
astfel:
1. Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date
personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii beneficiar al serviciilor sociale oferite
de către Primăria comunei Roseți.
2. Cum prelucrăm datele tale personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale
solicitantului sau beneficiarului dreptului (nume/ prenume, C.N.P., domiciliu, etc.)
3. Care este scopul prelucrării datelor personale?
Conform atribuțiilor legale ale U.A.T.Primăria comunei Roseți, prelucrăm datele cu caracter personal în
scopul:
a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condițiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de
asistența socială;
b) efectuării plăţilor beneficiilor de asistență socială realizată prin unități bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin
mandat poştal;
c) asigurării şi gestionării bazelor naționale de date;
d) în vederea îndeplinirii altor obligații legale, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare de organizare și
funcţionare a U.A.T.COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.
4. Cu ce instituții colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?
Comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți, astfel: alte primării şi servicii
publice de asistență socială;



Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă şi structurile sale teritoriale;



Agenția Națională de Administrare Fiscală;



Inspectoratul teritorial de muncă, Ministerul Sănătății;



Inspectoratele şcolare;



Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale;



Casa Națională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respective casele județene de sănatate;



Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;



Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazelor de date;



Inspectoratul General pentru Imigrări;



Compania Națională "Poşta Română" S.A.;



Unități bancare;



Direcţiile generale de asistență socială şi protecţia copilului



Alte instituții ale statului roman abilitate conform legii să prelucreze date cu caracter personal necesare pentru
îndeplinirea obligațiilor legale şi care rezultă din exercitarea atribuțiilor autorității publice.

5. Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?
Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata până
la încetarea drepturilor de asistență socială, iar în cazul altor situații, în funcție de scopul prelucrării datelor, acestea se
pot păstra perioade mari de timp, de minim 50 de ani.
6. Care sunt drepturile tale?
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale astfel,


dreptul de acces la datele prelucrate;



dreptul la ştergerea datelor;



dreptul la rectificarea datelor sau la ştergerea acestora, numai în condițiile legii -dreptul la restricționarea
prelucrării, în condițiile legii;



dreptul la portabilitatea datelor;



dreptul la opoziție.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelamuriri cu privire la orice aspect ce
ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e mail primariaroseti@yahoo.com.

