
             
 
 

Anexa nr. 13 
LA REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Date prelucrate de PRIM RIA C M RAŞU                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Entitate Ce Cine De ce Unde Pân  când Se comunic   De la  Cum/m suri de securitate 
Persoane 
fizice  

a) nume prenume; 
b) CNP; 
c) domiciliu; 
d) serie/nr. acte de 
identitate; 
e) date de contact (nr. 
telefon, adres  de e-
mail); 
f) studii , avere 
g) istoric locuri de 
munca, 
h) imagine 
i) cont bancar 
j) cazier 
k) date medicale; 
l) despre rude şi afini 
m) date financiare 
 
 

a) Salariaţi/potenţiali 
salariaţi; 
b) foşti salariaţi; 
c) Participanţi/ 
Solicitanţi proiecte; 
d) Vizitatori 
/participanţi 
evenimente; 
f)Reprezentanţi 
membri/ societ ţi; 
g) Rezidenți pe raza 
comunei/ 
cursanţi/abonat; 
h) experţi 
nominalizaţi în oferte 
pentru propuneri de 
proiecte; 
i) examinatori; 
j) cursanţi; 
k) membrii. 
 
 
 

a) Îndeplinire 
atribuţii/obligaţii legale: 
- declarare/impozitare; 
- redactare/eliberare;  
- acte de stare civil ; 
- Registrul agricol; 
-APIA; 
-Asistenț  social ; 
documente privind 
calitatea de angajat 
- realizarea controlului 
medical de medicina 
muncii; 
- cursuri de perfecționare 
profesional ; 
- efectuare pl ţi în leg tur  
cu calitatea de 
angajat/asigurat; 
- verificare condiţii de 
eligibilitate în proiecte cu 
finanţare extern ; 
- organizare de târguri și 
expoziții; 
b) Îndeplinire obligaţii 
contractuale, 
c) Acredit ri pres  
d) Marketing: 
- Transmitere newsletter; 
- transmitere invitaţii la 
evenimente. 
 

a) La sediul   
- în cadrul 
structurii ce 
utilizeaz  datele 
sau pe serverele 
naționale 
- în cadrul arhivei 
și servere de 
backup și 
recuperare la 
dezastru 
b) Pe serverul de 
hosting al 
website-ului , 
într-o baza de 
date – server 
extern. 

a) Conform 
nomenclatorului 
arhivistic 
b) Pana la 
dezabonare 
(datele nu se şterg) 
 
 

a) Datele se comunic  
terţilor pentru 
îndeplinirea unei 
atribuţii/obligaţii legale 
şi/sau exercitarea unui 
drept. 
 
b) Datele se comunic  
terţilor pentru 
îndeplinirea unei obligaţii 
contractuale: 
- medicina muncii; 
- pl ţi privind calitatea de 
angajat/asigurat; 
- preg tire profesional ; 
- participare evenimente. 
 

Datele sunt colectate: 
a) din registre publice; 
b) de la persoana vizat ; 
c) comunicate de treţi pentru 
îndeplinirea unei obligaţii 
legale/contractuale; 
d) din surse publice externe  

a) Datele sunt arhivate; 
-  în format fizic pe suport de 
hârtie – acces persoane cu 
atribuţii şi acces 
nereglementat! 
-  în format electronic,  medii 
de stocare interne şi externe, 
acces nereglementat! 
b) Datele sunt prelucrate în 
mod manual/automat ; 
c) Datele stocate sunt criptate 
, protejate prin politici de 
firewall , backup pe codul de 
conduit  3-2-1 , Proceduri de 
recuperare la dezastru. 
 



             
 
 

Persoane 
juridice: 
clienţi 

d) reprezentanţi (nume, 
data naşterii, locul 
naşterii, CNP); 
e) Acţionari (persoane 
fizice: nume, data 
naşterii, locul naşterii / 
persoane juridice:  

membrii parteneri  
clienţi 
Societ ţi înregistrate 
în România 

a) Îndeplinire atribuţii 
legale: 
 - date DCP la documente ; 
b) îndeplinire obligaţii 
contractuale 
c) Marketing 
- Transmitere newsletter; 
- Transmitere invitaţii la 
evenimente. 
d) editare publicaţii 
 

sediul  
- în cadrul 
structurii ce 
utilizeaz  datele; 
- în cadrul arhivei  

a) Conform 
nomenclatorului 
arhivistic; 
b) pân  la 
încetarea relaţiei 
contractuale; 
 

a) Datele se comunic  
terţilor pentru 
îndeplinirea unei 
atribuţii/obligaţii legale 
şi/sau exercitarea unui 
drept. 
b) Datele se comunic  
terţilor pentru 
îndeplinirea unei obligaţii 
contractuale: 
 

Datele sunt colectate: 
a) de la persoana vizat ; 
b) comunicate de treţi pentru 
îndeplinirea unei obligaţii 
legale/contractuale; 
 

a) Datele sunt arhivate; 
-  în format fizic pe suport de 
hârtie – acces persoane cu 
atribuţii şi acces 
nereglementat! 
-  în format electronic,  medii 
de stocare interne şi externe, 
acces nereglementat! 
b) Datele sunt prelucrate în 
mod manual/automat ; 
c) Datele stocate sunt criptate 
, protejate prin politici de 
firewall , backup pe codul de 
conduit  3-2-1 , Proceduri de 
recuperare la dezastru. 
 

 


