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NOTA DE INFORMARE  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI, instituție publica, cu sediu în str. A. I. Cuza, nr. 15, 
Municipiul Moreni 135300, județul Dambovita, cod de identificare fiscala CIF 4344597, tel. 
0245 667 265, fax: 0245 667 265, website: www.primariamoreni.ro, email: 
contact@primariamoreni.ro, in calitate de operator, vă informează prin prezenta despre 
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în 
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din 25 mai 2018 (denumit în continuare 
GDPR).  

Scopul prelucrării datelor  
PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI prelucrează datele d-voastra cu caracter personal în 
scopul acordării serviciilor publice solicitate in urmatoarele domenii: urbanism si amenajarea 
teritoriului; autorizare servicii de transport public local; achizitii publice; valorificare 
patrimoniu, delegari de gestiune, registrul agricol, cadastru; contabilitate; taxe si impozite; 
resurse umane; servicii publice si juridice; servicii si prestatii sociale; evidenta persoanelor, 
stare civila; evenimente culturale; acordare audiente sau pentru a răspunde eventualelor 
solicitări, sesizări sau reclamații pe care ni le transmiteți.  

Temeiul juridic al prelucrării datelor  
Primaria municipiului Moreni prelucreaza date cu caracter personal strict necesare pentru: 
executarea unui contract la care d-voastra sunteti parte sau pentru a face demersuri la 
cererea d-voastra înainte de încheierea unui contract; îndeplinirea unei obligații legale care îi 
revine PRIMARIEI MUNICIPIULUI MORENI; a proteja interesele vitale ale persoanei vizate 
sau ale altei persoane fizice; exercitarea autoritatii publice cu care este investita PRIMARIA 
MUNICIPIULUI MORENI, sau in baza consimtamantului persoanei vizate cu privire la 
prelucrare, expres si neechivoc.  

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm  
Va informam ca prelucram prin mijloace automatizate si manual, in mod confidential si 
securizat, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric 
personal, seria și numarul cartii de identitate/buletinului, data și locul nașterii, semnătura, 
număr de telefon, adresa de domiciliu/reședință, date privind sanatatea, stare civila, situatia 
familiala, date privind imobilele/terenurile detinute, informatii de natura sociala, etc. 
Datele cu caracter personal colectate pot varia in functie de serviciul solicitat de d-voastra si 
de prevederile legale aplicabile activitatilor desfasurate de PRIMARIA MUNICIPIULUI 
MORENI. 

Destinatarii datelor cu caracter personal  
PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI transmite datele dumneavoasta cu caracter personal 
catre:  
 Autorități/institutii centrale/locale ale statului; 
 Instantelor de judecata la cererea acestora; 
 Organelor de urmarire penala la cererea acestora; 
 Persoane juridice de drept privat, in conditiile respectarii regulamentului. 

Va informam ca documentele intocmite in cadrul institutiei care sunt considerate informatii de 
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interes public, conform legislatiei in vigoare, se pun la dispoziţia publicului spre informare pe 
pagina de internet a PRIMARIEI MUNICIPIULUI MORENI sau prin afişarea la sediu, după 
caz. 
PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI nu intentioneaza sa transfere datele d-voastra cu 
caracter personal in strainatate. 

Perioada de stocare a datelor personale  
PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI pastreaza datele dumneavoastra cu caracter personal 
pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care au fost 
colectate, dupa care, se arhiveaza daca legislatia in vigoare o impune.  
 
Drepturile dumneavoastră  
Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 si legislatiei interne beneficiati de urmatoarele 
drepturi: 
a) Dreptul la acces – aveti dreptul de de a obtine confirmarea din partea Primariei 

municipiului Moreni ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, 
in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile privind modul de prelucrare a 
acestora;  

b) Dreptul la rectificarea datelor – aveti dreptul de a obține de la Primaria municipiului 
Moreni, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care 
va privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul 
de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații suplimentare;  

c) Dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter 
personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea 
datelor este aplicabil în anumite circumstanțe, cum ar fi: datele personale nu mai sunt 
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, 
datele d-voastră au fost prelucrate illegal, va retrageti consimțământul pe baza căruia are 
loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; va opuneti 
prelucrării si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; 
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care 
revine operatorului.  
Datele pot fi sterse cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru 
exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații 
legale; din motive de interes public în domeniul sănătății publice; în scopuri de arhivare în 
interes public; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor – se poate exercita cand contestati 
exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Primariei municipiului Moreni să 
verifice exactitatea datelor; cand prelucrarea este ilegală, si va opuneti ștergerii datelor 
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; cand Primaria 
municipiului Moreni nu mai are nevoie de datele d-voastra cu caracter personal în scopul 
prelucrării, dar d-voastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță; sau cand d-voastra v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în 
care se verifică dacă drepturile legitime ale Primariei municipiului Moreni prevalează 
asupra drepturilor d-voastra;  

e) Dreptul de a va opune prelucrarii – in orice moment aveti dreptul de a va opune, din 
motive legate de situația particulară în care va aflati, prelucrării legale (prelucrarea este 
necesara pentru indeplinirea unui interes public/din exercitarea unei autoritati publice) 
inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Primaria municipiului Moreni 
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nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care 
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care 
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților d-voastra sau că scopul este 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

f) Dreptul de portabilitate a datelor – aveti dreptul de a primi o copie in format electronic 
a datelor care fac obiectul prelucrarii si de a transmite datele direct de la Primaria 
municipiului Moreni catre alt operator; 

g) Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazul prelucrarilor pe baza de 
consimtamant, va puteti retrage oricand consimtamantul fara a fi afectata valabilitatea 
prelucrarilor anterioare. 

Va puteti exercita aceste drepturi printr-o simpla cerere scrisa trimisa la adresa de email 
contact@primariamoreni.ro sau depusa direct la registratura PRIMARIEI MUNICIPIULUI 
MORENI. 

Totodata aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Națională pentru 
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") cu sediul in B-dul 
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Website: 
http://www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, in masura in care 
considerati ca raspunsul dat PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI cu privire la solicitarile d-
voastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul (UE) 
2016/679. 

Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea de 
a beneficia de acordarea de servicii de catre PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI pentru 
scopurile mai sus precizate. 

Va informam ca Primaria municipiului Moreni nu ia decizii bazate pe prelucrarea 
automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.  

Pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă 
puteți adresa in scris printr-o cerere trimisa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale, 
la adresa de email: dpo@primariamoreni.ro sau depusa direct la registratura PRIMARIEI 
MUNICIPIULUI MORENI. 


