
 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL 

 
 

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 
2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu 
data de 25 mai 2018, v  inform m c  prelucrarea datelor cu caracter 
personal este realizat  doar pentru scopuri legitime, în funcție de serviciul 
solicitat, astfel: 

 
 A. ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE DE PRELUCRARE A DATELOR 
PERSONALE 

1. apostilarea documentelor; 
2. activitatea de fond funciar – comisiile de retrocedare a imobilelor 
preluate abuziv constituite în baza legilor speciale reparatorii; 
3. eviden a electoral  – liste preşedin i, loc iitori şi membrii birouri 
electorale (derivat din atribu iile ce revin prefectului şi institu iei pre-
fectului în organizarea şi desf şurarea alegerilor); 
4. registrul de acces persoane în institu ie; 
5. eviden a şi eliberarea paşapoartelor simple; 
6. inmatricularea vehiculelor şi regim permise de conducere; 
7. gestionarea dosarelor de concurs; 
8. activitatea de rela ii cu publicul. 

B. TEMEIUL LEGAL CARE STĂ LA BAZA ACTIVITĂŢILOR 
SPECIFICE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL LA NIVELUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL 
BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Institu iei 
Prefectului jude ul Bistri a-N s ud se face în baza prevederilor legale de 
func ionare şi a actelor normative specifice fiec rei activit i, precum şi în 
baza consim mântului exprimat în scris de persoanele vizate.  

C. Categoriile de date prelucrate 

Datele cu caracter personal pe care le prelucr m includ: nume și 
prenume, date din actul de identitate, date din documente de stare civil , 
adresa de domiciliu, num rul de telefon (fix și mobil), adresa de email,  
date din acte de proprietate,  pe care le colect m direct de la tine sau din 
alte surse. 



D. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ALE CĂROR DATE SUNT 
PRELUCRATE 

  În cadrul activit ții sale, Institu ia Prefectului jude ul Bistri a-N s ud 
prelucreaz  datele cu caracter personal ale persoanelor fizice - majore sau 
minore, persoanelor împuternicite sau reprezentanților legali. 

E. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informa iile înregistrate sunt destinate utiliz rii de c tre Institu ia 
Prefectului - jude ul Bistri a-N s ud, în calitate de operator şi sunt 
comunicate numai urm torilor destinatari: persoanei vizate, mandatarului 
(în cazul în care a fost mandatat  o alt  persoan ) şi institu iilor locale 
sau centrale cu atribu ii în domeniu, la solicitarea acestora. 

 
F. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

1.Dreptul de a fi informat: 

Înseamn  dreptul persoanelor vizate de a primi informații clare, 
transparente, scrise într-un limbaj care s   fie usor de înteles, cu privire 
la felul în care Institu ia Prefectului - jude ul Bistri a-N s ud utilizeaz  
datele cu caracter personal, precum și despre drepturile pe care le au. 
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BISTRI A-N S UD înțelege s  își 
îndeplineasc  aceast  obligație de informare prin detaliile pe care le ofer  
în prezentul document, precum și prin alte note de informare inserate în 
cadrul formularelor utilizate în activitatea sa. 

2.Dreptul de acces: 

Persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv 
s  obțin  o confirmare a faptului ca Institu ia Prefectului - jude ul Bistri a-
N s ud prelucreaz  sau nu datele lor cu caracter personal, precum și o 
copie a acestora, astfel încât s  aib  posibilitatea de a verifica dac  ele 
sunt prelucrate de Institu ia Prefectului - jude ul Bistri a-N s ud în 
conformitate cu prevederile legislației din acest domeniu. 

3.  Dreptul la rectificare: 

Persoanele vizate au dreptul s  le fie corectate datele cu caracter 
personal, dac  acestea se reg sesc în evidențele INSTITU IEI 
PREFECTULUI - JUDE UL BISTRI A-N S UD în format eronat, dac  sunt 
inexacte sau incomplete. 

4.    Dreptul la ștergerea datelor: 

Acest drept se mai numește și “dreptul de a fi uitat”. În temeiul lui 
persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal pe 
care INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BISTRI A-N S UD le 
prelucreaz , în cazul în care nu  mai exist  temei pentru prelucrarea lor. 



5.    Dreptul la restricționarea prelucr rii: 

Persoanele vizate pot ca, în unele cazuri, s  opreasc  utilizarea de 
c tre INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BISTRI A-N S UD a datelor 
care le privesc, pentru o anumit  perioad  de timp. Când prelucrarea 
acestor date este restricționat , datele cu caracter personal vor fi în 
continuare p strate în evidențele INSTITU IEI PREFECTULUI - JUDE UL 
BISTRI A-N S UD, dar nu vor mai fi folosite în aceast  perioad  și vor fi 
marcate ca fiind restricționate de la prelucrare. 

6.    Dreptul la portabilitatea datelor: 

Persoanele vizate au dreptul s  opțin  de la INSTITU IA 
PREFECTULUI - JUDE UL BISTRI A-N S UD, într-un format care poate 
fi citit automat, datele pe care ni le-au furnizat sau pot sa ne solicite s  
transmitem aceste date unui alt operator ales de ele. 

7.    Dreptul la opoziție: 

Persoanele vizate pot s  se opun  anumitor prelucr ri ale datelor cu 
caracter personal ce le privesc, cum ar fi prelucr rii în scopul de a primi 
mesaje publicitare. 

8.    Dreptul persoanelor vizate de a se adresa Autorit ții Naționale 
pentru Supravegherea Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 
și justiției. 

În baza acestui drept, persoanele vizate pot s  adreseze ANSPDCP 
sau instanțelor de judecat  solicit ri/petiții în legatur  cu prelucrarea 
datelor lor personale de c tre INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL 
BISTRI A-N S UD. 


