Municipiul Roman

POLITICA DE SECURITATE PRIVITOARE LA COLECTAREA,
PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi a prevederilor
Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, Municipiul Roman prelucrează date cu
caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea
cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
Respectăm următoarele principii în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal:
a. Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare.
b. Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine
determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente, şi neexcesive prin raportare la scopul în care
sunt colectate.
c. Confidențialitate: Informaţiile sunt prelucrate şi folosite conform politicii de confidenţialitate a
datelor personale, informaţiile fiind folosite numai pentru scopul în caresuntcolectate.
d. Consimțământul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia
prelucrarilor care vizează date din categoriile strict menționate de Legea 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod
expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
e. Dreptul persoanei vizate: datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile
persoanei vizate prevazute de legea 677/2001 cu modificările și completările ulterioare precum şi de
Regulamentului UE nr. 679/2016.
f. Informarea: Municipiul Roman asigură informarea privitoare la colectarea şi prelucrarea datelor cu
caracter personal fie pe site-ul Municipiului Roman - www.primariaroman.ro, fie prin email
transmis tuturor persoanelor fizice şi juridice direct vizate.
g. Securitate: Municipiul Roman are stabilit la nivel intern un set de măsuri tehnice şi organizatorice
care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Respectăm următoarele drepturi ale persoanei vizate:
a. dreptul de a obţine de la Municipiul Roman, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că
datele care o privesc sunt sau nu prelucrate în cadrul structurilor organizatorice ale instituţiei;
b. dreptul de a obţine de la Municipiul Roman, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau
actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
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c. dreptul de a obţine de la Municipiul Roman, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date
anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu
actualizările specifice ulterioare;
d. dreptul de a obţine de la Municipiul Roman, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii
cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate cu respectarea cerințelor legislative
specifice, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
e. dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează
să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz
de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
f. dreptul de a adresare în justiţie pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au
fost încălcate.
Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate
adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi
instanţelor de judecată.
Privitor la asigurarea securității colectării, prelucrării și stocării datelor cu caracter personal,
Municipiul Roman:
a. certifică prin prezenta declarație de politică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a
datelor cu caracter personal;
b. utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri
de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale specifice
în vigoare;
c. îşi asumă responsabilitatea de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopuri legale,
datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice şi juridice vizate.
Pentru exercitarea acestor drepturi persoana fizică/juridică vizată se poate adresa printr-o cerere
scrisă Municipiului Roman (adresa: Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamţ, cod poştal 611022),
cerere al cărei model este postată pe site-ul www.primariaroman.ro, la secțiunea informații publice.

Data: 21.05.2018
Primar,
Lucian Ovidiu Micu
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