
 

 

 

ANEXA NR. 17 

LA RGPD al PRIM RIA C M RAȘU,  

Informare si Consimțămînt persoană vizată  

Stimat  doamn /Stimate domn , 
PRIM RIA C M RA U are sediul în C m ra u,Nr. 126, jud.Cluj , cod fiscal 4426166 ,  email  

office@primariacamarasu.ro, IBAN RO10TREZ24A700600200130X, deschis la Trezoreria Operativ  a 
municipiului Cluj Napoca, si este reprezentat  legal de Mocean Iancu Marcel – Primar. 

PRIM RIA C M RA U  prelucreaz  datele cu caracter personal ale CET ENILOR  sau alte  

persoane , clienti existenti  , primite direct de la aceştia sau indirect, prin intermediul sistemelor na ionale 
de eviden . 

Datele cu caracter personal reprezint  orice informaţii referitoare la o persoan  fizic  
identificat  sau identificabil , şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cet ţenia, stare 
civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de munc , formare profesional  – 

diplome-studii, situaţie familial , imagine, interesul, disponibilitatea ,datele privind starea medicala  

etc.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezint  orice operaţiune sau set de operaţiuni, care 
se efectueaz  asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate ,inclusiv 

transmiterea acestora c tre ter i (în condi iile legii). 
PRIM RIA C M RA U poate, dac  este cazul, s  solicite persoanei vizate s  pun  la 

dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. Dac  unele din datele despre 
dumneavoastr  sunt incorecte, va rugam s  ne informaţi cât mai curând posibil. 

PRIM RIA C M RA U nu va prelucra datele personale decât în m sura în care acest demers 

este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea m surilor legale de securitate şi 

confidenţialitate a datelor.  

Scopul colect rii datelor cu caracter personal este:  
Completarea registrelor na ionale de eviden  (RNA , Stare civil ) , în temeiul legii , la cererea 

dumneavoastra , a uneia  dintre firmele cu care  PRIM RIA C M RA U are contract în acest sens sau 

conform solicit rilor; datele vor fi folosite si in scopul contactarii dumneavoastra  pentru transmitere 

rezultate sau precizari suplimentare ,  la nevoie. 

Datele nu vor fi prelucrate în alt scop. 
Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat ( ) s  furnizaţi datele complete, 

actualizate şi corecte, acestea fiind necesare analizarii starii dumneavoastra de sanatate  în cele mai bune 

condiţii. 
PRIM RIA C M RA U are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru 

scopul specificat, datele personale furnizate i utilizeaz  informaţiile personale pentru o mai buna 
înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastr , pentru a comunica cu dumneavoastr , pentru a efectua 
investigatiile medicale   în vederea stabilirii starii  dumneavoastr  de sanatate si/sau prescrierea de 

tratamente medicale adecvate. 

Durata prelucr rii : 
În vederea realiz rii scopului menţionat, PRIM RIA C M RA U va prelucra datele dvs. cu 

caracter personal pe toata perioada de desf şurare a activit ţilor în care suntem în contact   (sau  pân  în 
momentul în care dvs., sau reprezentantul dvs. legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere  ). 

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost 
colectate, , aceste date vor fi arhivate i gestionate de c tre PRIM RIA C M RA U pe durata de timp 

prev zut  în Instruc iunile Arhivistice Na ionale (ex , datele de stare civil  100 ani la primarie apoi la 
arhiva na ional ) . 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi:  
Dumneavoastr    sau reprezentanţii s i legali, reprezentanţii PRIM RIA C M RA U , institu ii cu 
atribu ii în sistemele de eviden  na ional  , parteneri contractuali de servicii ai PRIM RIA 
C M RA U ,  autorit ţi judec toreşti, autorit ţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele 

prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate). 

Confidenţialitatea datelor dvs. personale va fi asigurat  de c tre PRIM RIA C M RA U şi 

nu vor fi furnizate c tre alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta not . Pentru a evita utilizarea f r  



 

 

drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utiliz m metode şi tehnologii de securitate, 
împreun  cu politici şi proceduri de lucru adecvate. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, 

dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucr rii, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodat  dvs. aveţi dreptul de a va 

retrage consimţ mântul în orice moment în forma scris , adresat  c tre PRIM RIA C M RA U . 

De asemenea, v  este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorit ţi de supraveghere şi 
de a introduce o cale de atac judiciar  

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din 

cadrul PRIM RIA C M RA U cu o cerere scris , datat  şi semnat  la adresa de e-mail: dpo-

camarasu@ortansacom.ro sau la urm toarea adresa de corespondenţ : C m ra u  , nr.126 , jud. Cluj.  

Refuzul dumneavoastr  determin  imposibilitatea iniţierii unei relații de parteneriat cu 
prim ria i imposibilitatea de a da curs petițiilor sau cererilor de orice natur  , inclusiv date legate de 
starea civila sau registrul agricol.. 

Prin semnarea prezentei note, v  exprimaţi consimţ mântul în mod expres, neechivoc, liber şi 
informat ca PRIM RIA C M RA U s  înregistreze aceste date şi s  le administreze în vederea 
scopului menţionat. 
Prin urmare subsemnatul/ subsemnata:_______________________________________________ 

Data naşterii: __/__/____, Domiciliul:_________________________________________________ 

Telefon:_________________.E-mail: ________________________ 

In nume Propriu  
declar în mod expres, neechivoc şi liber ca sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de 

c tre PRIM RIA C M RA U sediul în C m ra u  , nr.126 , jud. Cluj, email:  

office@primariacamarasu.ro   în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  
In calitate de tutore  al (dac  este cazul) 
Nume ,Prenume :________________________________________________________ 

(nume minor ,) 
Data naşterii: __/__/____, Domiciliul:_________________________________________________ 

Telefon:_________________.E-mail: ________________________ 

declar în mod expres, neechivoc şi liber ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale 

minorului de c tre PRIM RIA C M RA U sediul în C m ra u  , nr.126 , jud. Cluj email:  

office@primariacamarasu.ro   în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

De asemenea, declar c  sunt informat asupra drepturilor mele prev zute de legislaţia specific  

pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date. 

 

Data:                                                                    Semn tura : 

 

Cu stim , 

___________________________ 
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