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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TÂRGȘORU VECHI 
PRIMĂRIA 

Informare/ Consimtamant cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale contribuabilului 

 
In această informare, explicam modul in care procesam, inclusiv colectam, utilizam si protejam datele dvs. cu caracter personal, 
atunci cand beneficiati de serviciile noastre, utilizati site-ul nostru web si serviciile noastre de informare de la sediul autoritatii publice. 
 

In scopul furnizarii serviciile specifice autoritatii publice, ne obligam sa respectam cerintele Regulamentului (UE) 2016 / 679 si 
legislatia incidenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 

1. Cine suntem  
Primaria Comunei TÂRGȘORU VECHI in calitate de Operator, cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, 
nr.200, CUI 2845230, telefon 0244.482.291, email primtgvechi@yahoo.com 
 

2. Obiectul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal  
2.1. Obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul de la persoana vizata / contribuabil la autoritatea publica a 
datelor cu caracter personal si prelucrarea necesara furnizarii serviciilor  specifice admnistratiei publice locale si a serviciilor conexe 
acestora.  
2.2. Primaria Comunei TÂRGȘORU VECHI prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:  nume, prenume, telefon,  
adresa de email, data si locul nasterii , date fiscale…….…………………. in vederea furnizarii serviciilor. 
2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale aplicabile  
furnizarii serviciilor administratiei publice locale: 

� Primar; 
� Viceprimar; 
� Secretar; 
� Consiliul local; 
� Birou Secretariat, Resurse Umane si Arhiva; 
� Serviciul Financiar Contabil; 
� Consilier Personal al Primarului; 
� Compartiment Audit; 
� Compartiment Achizitii Publice; 
� Serviciul Politie Locala; 
� Compartiment Urbanism; 
� Birou Agricol si Cadastru; 
� Compartiment Cultura; 
� Birou Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor; 
� Compartiment Asistenta Sociala; 
� Birou Administrativ Intretinere; 

 
3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal  
Durata pastrarii datelor este reglementata conform prevederilor legale aplicabile si in cazurile in care nu sunt specificate termene 
legale se vor pastra datele pana la retragerea consimtamantului de prelucare acordat.  
 

4. Unde sunt transmise datele cu caracter personal  
Datele personale colectate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile precizate si daca este cazul, sunt transmise 
urmatorilor destinatari: institutii ale statului in  cazul in care exista un interes legitim, terti implicati in procesul de furnizare a serviciilor 
specifice administratiei publice locale. 
 

5. Obligatiile operatorului 
5.1. Operatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta si sa stocheze datele cu caracter personal intr-
o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si 
in care vor fi ulterior prelucrate. 
5.2.Obligatiile operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt mentionate in politica privind securitatea datelor 
personale publicate pe site-ul autoritatii publice locale sau poate fi consultata la sediul institutiei. 
 

6. Drepturile persoanei vizate 
Persoana vizata:   
- are dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care operatorul le detine; 
- are dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate; 
- are dreptul de a i se oferi un raport privind informatiilor personale pe care le detinem;  
- are dreptul de a modifica modul in care va contactam (exceptie caile legal stipulate); 
- are dreptul sa corecteze erorile din informatiile personale; 
- are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate; 
- are dreptul sa actualizeze informatiile  personale in functie de necesitati; 
- are dreptul, pentru motive intemeiate si legitime, de a se opune anumitor prelucrari de date personale, cu exceptia cazurilor in 
care exista dispozitii legale contrare sau operatorul nu poate oferi serviciile solicitate in lipsa respectivelor date; 
- are dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant; 
 

7. Dispozitii finale  
Detalii privin modul de interpelare si efectuare de sesizari catre operator si catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal gasiti in politica privind securitatea datelor personale publicata pe site-ul autoritatii publice locale sau 
la sediul institutiei. Politica este actualizata periodic.  
 

Am luat la cunostinta termenii politicii privind securitatea datelor personale publicata si cerintele acestui acord si sunt de acord   
 
 

  Nume si prenume/semnatura:___________________________________________________/Data: ______________________  
  CNP: _______________________________________ 


