
 

 

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 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 ( Regulament 

general privind protecția datelor), Primăria Comunei ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȚUL 

PRAHOVA prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin 

mijloace automatizate/ manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în 

condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. 

 

   Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii:  

Urbanism, Cadastru, Registru Agricol, Achiziții Publice, Resurse Umane, Asistență Socială, 

Financiar-Contabil, Audit, Juridic, Dezvoltare Rurală și Fonduri Europene, Cultură, 

Administrativ, Administrația Domeniului Public și Privat. 

 

  Datele dumneavoastră sunt  necesare în scopurile specificate mai sus. 

  Refuzul de a furniza datele dumneavoastră duce la imposibilitatea acordării/furnizării 

serviciului solicitat. 

  Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege. 

  Prin urmare această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter obligatoriu. 

  Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către 

operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și sunt comunicate numai cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând 

posibil. 

 

    Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 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 ( Regulament general privind 

protecția datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, 

dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea 

datelor și dreptul la opoziție.  

    Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, la Primăria 

Comunei ALBEȘTI-PALEOLOGU, cu sediul în satul Albești-Paleologu, nr.451 , Județ 

Prahova, tel.0244232853 , fax 0244232853, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu 

caracter personal. 

    De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe 

Magheru 28-30, sector 1, cod poștă 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-

mail anspdcp@dataprotection.ro), precum și dreptul de a introduce o cale de atac judiciară. 
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