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Stimate utilizator, 

Cu siguranță ai aflat de modificările legislative cu privire la prelucrarea și 

confidențialitatea datelor personale.  

Primăria Moșna  susține modificările și se angajează să-ți protejeze toate datele 

pe care ni le pui la dispoziție. 

Pentru a fi în concordanță cu noul regulament nr. 679/2016 care se aplică 

din 25 mai2018, am considerat necesar să vă comunicăm termenii și condițiile 

privind prelucrarea datelor cu caracter   personal. 

NOTĂ: 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile care urmează: 

Cuprins 

1. Introducere 

2. Contextul legislativ 

3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal 

4. Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale 

5. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal 

6. Drepturile dvs. 

7. Pastrarea datelor cu caracter personal 

8. Securitatea datelor personale 

9. Modificari ale politicii privind confidentialitatea 

10. Intrebari, nelamuriri, reclamatii 

1. Introducere 

           Primăria Comunei Moșna cu sediul în Moșna, jud. Iași , str. Sfinții Voievozi, nr. 70, se 

angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate 

datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile 

permise de legislatia aplicabila. 

           Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, 

vom actualiza din cand in cand aceasta notificare de confidentialitate pe masura ce 
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vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi 

politici de confidentialitate. In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe 

consimtamant (dupa cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare si 

vom solicita consimtamantul dvs. suplimentar. 

2. Contextul legislativ 

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit 

„Regulamentul GDPR”), aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a 

administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele 

personale pe care ni le furnizati în acord cu prevederileRegulamentului GDPR. 

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa 

accesati urmatorul link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal 

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor in ceea ce priveste toate aspectele 

legate de protectia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul 

cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. 

si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca 

aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu 

caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia 

datelor este: primariemosna@yahoo.com 

4. Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale 

Datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terti sau din surse publice 

vor fi utilizate pentru îndeplinirea  unor  obligații legale care revin institutiei noastre.  

5. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal 
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Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic 

European si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii. 

Primăria Comunei Moșna se straduieste sa aplice garantii adecvate pentru a proteja 

confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru 

a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu Primăria Comunei Moșna si cu 

practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate. Primăria Comunei Moșna 

minimizeaza riscul pentru drepturile si libertatile dvs., prin faptul ca nu colecteaza 

sau stocheaza informatii sensibile despre dvs. 

In masura permisa de legile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga 

datele dvs. personale unor autoritati de supraveghere.  

Putem, de asemenea, dezvalui datele dvs. personale: 

• in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege; 

• in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala; 

• pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de 

informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei). 

6. Drepturile dvs. 

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate. Aveti dreptul de a 

accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi 

daca acestea sunt inexacte. Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam 

prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor exceptii. 

Cand este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam 

datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi 

furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile 

vor fi transmise. Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul 

prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si 

cat timp vor fi stocate. Daca doriti sa executati oricare dintre aceste 

drepturi, puteți oricând sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la 



4 
 

adresa primariemosna@yahoo.com 

AVERTIZARE! Va rugam sa va exersati cu intelepciune drepturile si sa retineti ca 

abuzul de drepturi va poate atrage raspunderea. 

7.Pastrarea datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal pe care le prelucram bazate pe consimtamantul dvs. vor 

fi pastrate pentru perioada nelimitata de timp (sau pana cand consimtamantul este 

revocat), cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel iar acest 

lucru este necesar pentru scopul prelucrarii. 

Daca nu ne-ati furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ati revocat 

acordul, vom stoca numai date minime despre tine (numele complet, datele de 

contact, referinte si note etc.) pentru statistica si necesitatile de raportare sau in masura 

justificata pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim. 

Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii 

si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal: 

În masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege; 

În legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala; 

Pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii 

altor persoane in scopul prevenirii fraudei). 

8. Securitatea datelor personale 

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le 

transmiteti, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative. 

Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam 

accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii 

pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu  privire 

laimportanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs. 

Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina 

si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra 



5 
 

privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca 

scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de 

exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom 

contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. 

Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta 

de supraveghere. 

9. Modificari ale politicii privind confidentialitatea 

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin 

publicarea unei noi versiuni pe acest site web. 

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile 

organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se 

imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca aceasta notificare privind 

confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a 

modifica acest document de informare. 

13. Intrebari, nelamuriri, reclamatii 

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va 

exercitați drepturile sau aveti nelamuriri ori reclamatii, va rugam sa ne contactati prin 

trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor pe adresa 

primariemosna@yahoo.com. 


