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Stimaţi cetăţeni, 

 

          Primăria Sectorului 3, în calitate de operator de date cu caracter personal, 

în virtutea îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin tratează cu maximă seriozitate 

protecţia datelor cu caracter personal în decursul colectării, prelucrării şi utilizării 

acestora şi doreşte să vă asigure că datelele dumneavostră sunt în siguranţă. În 

acest sens, Primaria Sectorului 3 implementează măsuri tehnice şi organizatorice 

împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau 

a deteriorării accidentale documentelor persoanelor vizate, care contin date cu 

caracter personal. 

          În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Cosiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice ȋn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulaţie a acestor date, precum şi abrogarea Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), luând în considerare proiectul 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, prin care 

se prevede abrogarea expresă a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date, cu modificările și completările ulterioare, de la data de 25 mai 2018, emis în 

aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor, vă învederăm faptul 

că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Primăria 

Sectorului 3 cu scopul de a soluționa petițiile, așa cum prevede Legea nr. 

233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

          În scopul realizării îndeplinirii atribuţiilor legale, Primăria Sectorului 3 

prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume; 

seria şi numărul actului de identitate; data şi locul naşterii; codul numeric 

personal; adresa de domiciliu/reşedinţă/corespondenţă; data eliberării actului de 

identitate; datele de stare civilă; situaţia economică şi financiară; date bancare;  
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numele şi prenumele părinţilor; semnătura; numărul de telefon; adresa de e-mail; 

imaginea.  

         Primaria Sectorului 3 asigură respectarea drepturilor persoanelor vizate, 

aplicând Regulamentul (UE) 2016/679 și conferind acestora următoarele drepturi: 

 

- dreptul la informare,  conform Capitolului III Secțiunea 1 art.12, Secțiunea 

2 art.13-14 ; 

- dreptul de acces la date, conform Capitolului III  Secțiunea 2 art. 15; 

- dreptul la rectificare, conform Capitolului III Secțiunea 3 art. 16; 

- dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), conform Capitolului III 

Secțiunea 3 art.17; 

- dreptul la restricţionarea prelucrării, conform Capitolului III Secțiunea 3 

art. 18 ; 

- dreptul la portabilitatea datelor, conform Capitolului III Secțiunea 3 art. 20; 

- dreptul la opoziţie, conform Capitolului III Secțiunea 4 art. 21; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv 

crearea de profiluri, conform Capitolului III Secțiunea 4 art. 22; 

- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Protecţiei 

Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, ȋn masura ȋn care 

consideraţi necesar, conform Capitolului III, Secțiunea VIII, art. 77-79. 

 

         Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în vederea exercitării acestor drepturi, vă 

puteţi adresa printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei 

Sectorului 3 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@primarie3.ro. 

 

                                             Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, 

                                                                   Simina Oancea 
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