
REGULAMENT (UE) 2016/679

INFORMARE

Începând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European ]i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec\ia
persoanelor fizice în ceea ce prive]te prelucrarea datelor cu caracter personal ]i privind
libera circula\ie a acestor date ]i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec\ia datelor).

Prin Dispozi\ia directorului executiv al Serviciului Public Comunital Jude\ean de
eviden\` a Persoanelor Vaslui nr. 41 din data de 24.05.2018 , la nivelul S.P.C.J.E.P.
Vaslui este desemnat responsabil cu protec\ia datelor cu caracter personal, conform
Regulamentului U.E. nr. 679/2016, consilier superior |urcanu }tef`ni\a.

Datele de contact ale responsabilului cu protec\ia datelor cu caracter personal sunt:
Consilier superior |urcanu }tef`ni\a;
Mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, jud. Vaslui;
Tel./Fax. 0235.310.116, 0235.310.117;
e-mail: spcjepvaslui@yahoo.com

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec\ia persoanelor fizice în ceea ce prive]te
prelucrarea datelor cu caracter personal ]i privind libera circula\ie a acestor date, în
cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat` sunt colectate
de la aceasta, impune furnizarea urm`toarelor categorii de informa\ii (conform art.13):

Identitatea ]i datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:
Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date;
Mun.Bucure]ti, str. Obcina Mare nr. 2 , Sector 6;
Tel: 021.440.27.70, 021.440.24.40, 021.413.54.42, Fax. 021.413.50.49;
e-mail: depabd@mai.gov.ro
Identitatea ]i datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu

caracter personal:
Serviciului Public Comunital Jude\ean de eviden\` a Persoanelor Vaslui;
Mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, jud. Vaslui;
Tel./Fax. 0235.310.116, 0235.310.117;
e-mail: spcjepvaslui@yahoo.com

Scopul ]i interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:
Aplicarea, în principal, a urm`toarelor prevederi legale:
 Ordonanţa Nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Ordonanţa de Urgenţă Nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Hotărârea de Guvern Nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Legea Nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 Hotărârea de Guvern Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare
civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar` în scopul interesului legitim ce
deriv` din prevederile legale susmen\ionate în mod exemplificativ ]i nu limitativ.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât
cei prev`zu\i de lege, cât ]i cei c`rora le sunt furnizate date cu caracter personal, în
condi\iile ob\inerii consim\`mântului persoanei vizate.

Destinatarii sunt obliga\i s` utilizeze datele cu caracter personal numai pentru
destina\ia stabilit` ]i s` asigure protec\ia acestora, în condi\iile legii.

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: permanent.

Persoana vizat` are dreptul de a solicita operatorului, conform reglement`rilor în
vigoare, accesul la datele cu caracter personal referitoare la aceasta, rectificarea
sau ]tergerea acestora sau restric\ionarea prelucr`rii sau a dreptului de a se opune
prelucr`rii, precum ]i a dreptului la portabilitatea datelor.

Persoana vizat` are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
competent`, respectiv: Autoritatea Na\ional` de Supraveghere d Prelucr`rii Datelor
cu Caracter Personal - http://dataprotection.ro:

Bucure]ti, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod po]tal 010336;
Tel. +40.318.059.211, +40.318.059.212; Fax.+40.318.059.602,
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
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