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INFORMARE GENERALA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL DE CATRE U.A.T. MOVILITA.

JUD.VRANCEA

Confidentialitatea, securitatea si protectia datelor tale cu caracter personal sunt
importante pentru noi - U.A.T. MOVILITA.
Prin urmare, asigurarea confidentialitatii si integritatii datelor tale este o prioritate
a U.A.T. Movilita si o preocupare constanta pentru noi. De aceea, depunem toate demersurile
pentru a prelucra datele tale cu caracter personal in conformitate cu principiile si in spiritul
legislatiei in materie aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul(U.8.)20161679 privind
protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE(GDPR.).

Cui se adreseazz aceasta informare?
Am pregatit aceasta informare pentru toatele persoanele care au contact-intr-un fel sau altul
cu U.A.T. Movilita si ale caror date ajung sa fie prelucrate de noi. Indiferent daca esti
cetatean al comunei, partener de afaceri, o persoana caf,e ne contacteaza pentru diferite
scopuri (ex.pentru a solicita o adeverinta din partea institutiei) ori ne viziteaza la sediul
institutiei, un actual ori fost angajat, un colaborator inem ori pur si simplu un utilizator de
internet care acceseaza website-ul institutiei,este util sa parcurgi aceasta informare.Te rugam
sa parcurgi mai intai glosarul/termenii de la punctual 1 .1 al acestei informari.

Ce contine informarea?
Informarea generala privind protectia datelor cu caxacter personal de catre institutie prezinta:

a. categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram;
b. scopurile pe care le prelucram;
c. in lumina actjstor scopuri,temeiurile prelucrarilor;
d. tertii catre care am putea divulga datele;
e. durataprelucrarii acestor date(perioada de stocare);
f. ce se poate intampla daca nu ne furrlizezi datele;
g. drepturile tale in legatura cu prelucarea datelor tale de catre institutie si modul in care le

poti executa;
h. detaliile la care ne poti contacta cu privire la protectia datelor cu caracter personal;
i. situatiile in care se aplica aceasta informare si modificarile sale.

1. Categorii de date. Scop. Temei

Mai jos, prezentam fiecare situatie in care Institutia U.A.T. Movilita, ar putea folosi datele cu
caf,acter personal in functie de categoria de care apartii. Indiferentde categoria din care faci
parte,te rugam sa consulti si punctul 1.8 de mai jos,care cuprinde informatii cu privire la

a



scopul si temeiul pentru care putem preluca datele tale indifferent de categoria de personae
din care faci parte.

1.1 Esti contribuabil,angajat sau prestator de servicii al Institutiei?

Atunci,este posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru:
- Fumizarea serviciilor noastre si pentru o transparenta a Institutiei in raport cu

cetateanul,mai precis, vom utiliza datele tale pentru a incheia si executa contractele cu tine,
pentru o infomare a ta cu privire la diferitele obligatii si drepturi care se impun, precum si
pentru a ne asigura ca iti fumizam serviciile solicitate intocmai. In acest c.v, vom intemeia
prelucrarile de date pe necesitatea incheierii/sau executarii contractului cu tine.

- Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitarilor tale. Mai precis, vom utiliza datele
tale pentru a raspunde evenfualelor tale solicitari, cerinte, reclamatii sau oricaror intrebari pe
care ni le vei adresa. In acest caz, temeiul prelucrarii datelor va fi executarea contractului cu
tine, sau dupa caz, consintamintul tau (atunci cind ne trimiti o solicitare/cerere, esti de accord
sa prelucram numele, prenumele tau, datele tale de contact si alte informatii de solicitare care
pot constitui date cu ca.racter personal pentru a-ti putea transmite raspunsul nostru).

- Comunicarea cu tine in scopul de a-ti transmite informatii cu privire la servicii,
instiintari cu privire la debite sau plata unor contributii care provin din interesul legitim sau o
baza legala. Vom prelucra urmatoarele date care se refera la tine: nume, prenume , adresa de
e-mail, numar de telefon, adresa, codul postal, istoric, debite.

1.2 Faci parte din personalul partenerilor nostri contractuali(companii ,societati care
derulam contracte de interes public)?

Atunci, e posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru:
- mentinerea relatiei contractuale cu companiile pe caxe le reprezinti. Pentru a putea sa

colaboram cu compania din care faci parte, va trebui sa prelucram informatii care te
privesc. In acest caz) ne vom intemeia prelucrarile pe interesele noastre legitime de a
putea executa contractele cu care le-am incheiat cu alte companii/ institutii si de a ne
asigura ca celelalte companii/ institutii executa la randul lor acele contracte.

Vom prelucra urmatoarele categorii de date care se refera la tine: nume, prenume, functie/
post, angajator, numar de telefon, adresa de e-mail.

1.3 Esti o persona fizica cu care suntem in relatii de afaceri?

Atunci , e posibil sa folosim datele tale personale pentru urmatoarele scopuri:
- Pentru a putea desfasura relatii de afaceri cu tine.

Este necesar sa prelucram anumite informatii care te privesc si mentine colaborarea cu tine.
Vom prelucra urmatoarele date care se refera la tine: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de
telefon, serie si nr. carte de identitate, adresa de corespondenta, cod numeric personal, codul
de identificare fiscala, calitatea, califi cari profesionale.
In acest cM, ne vom baza prelucrarea datelor care se refera la tine pe necesitatea acesteia
pentru incheierea./executarea contractului dintre tine si noi.

- Comunicara cu tine pentru rezolvarea problemelor tale.
Mai precis, vom utiliza datele pentru a raspunde eventualelor tale licitari, cerinte, reclamatii
sau oricaror alte intrebari pe ca ni le vei adresa in decursul relatiei noastre.



In acest caz, temeiul prelucrarilor datelor va fi executarea contractului cu tine sau dupa caz
consimtamintul (atunci cand ne transmiti o solicitare, esti de acord sa prelucram numele,
prenumele tau, datele tale de contact si alte informatii din solicitare care pot constitui date cu
caracter personal pentru a-ti putea transmite raspunsul nostru.)

1.4 Faci parte din personalul unei institutii publice?
Atunci, e posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru indeplinirea obligatiilor
noastre legale, cum ar fi raspuns la solicitarile unor autoritati,tinerea de registre prevazute de
lege si alte asemenea. Spre exemplu, va trebui sa pastram numele, prenumele, autoritatea din
care faci parte si semnatura ta in registrele de control pe care legea ne obliga sa le tinem. De
asemenea, daca ne transmiti o solicitare de informatii din partea autoritatii din care faci parte,
iti vom prelucra datele (nume, prenume, functie/post, angajalor, adresa de e-mail, nr.telefon)
pentru a raspunde cererii tale.

1.5 Esti aplicant de posturi scoase la concurs?
Atunci, e posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru desfasurarea procesului de
recrutare. Pentru a putea sa ne facem o imagine despre profilul tau, daca te incadrezi in
cerintele postului, din cadrul Institutiei este necesar sa prelucram datele incluse in cerintele
postului pe care ni le transmiti. Aceste date vor avea de regula numele, prenumele, datele de
contact (nr.telefon, adresa de e-mail), experienta profesionala, studiile tale si orice alte
informatii pe care alegi sa le introduci in CV-ul tau si alte documente pe care le putem
solicita de la tine. De asemenea in cadrul interviului cu tine vom prelucra date cu caracter
personal care se refera la tine, cum ar fi preferintele tale profesionale, detalii cu privire la
experienta si studiile tale care nu sunt inluse in CV-ul tau, asteptarile tale in privinta
remuneratiei. Ca parte a procesului de angajare, iti putem solicita documente suplimentare
(cum ar fr foi matricole, diplome, avize, autorizatii, calificari profesionale etc.) care vor
contine si ele date cu caracter personal.
In aceste cazttri, ne vom intemeia prelucrarile datelor tale pe incheierea,/executarea

contractului de munca, stagiu de practica, experienta etc. cu tine. In situatia in care iti vom
cere sa asiguri transmiterea catre noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu
cAracter personal referitoare la opiniile pe caf,e autorii acelor recomandari le au despre tine.
In acest c€tz, sursa datelor tale cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea,
in acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (in temeiul
consimtamintului lor) si privind alte persoane identificate sau identificabile mentionate in
documentele respective (in temeiul intereselor noastre legitime).

1.6 Esti un vizitator al sediului institutiei noastre ,al punctelor de lucru sau al alfor
incinte ale institutiei noastre?

Atunci, e posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru a asigura securitatea
persoanelor si a obiectelor.

In unele dintre aceste incinte ale institutiei avem instalate clrmera de supraveghere video
(CCTV) pentru a asigura securitatea angajatilor nostrii, a altor scopwi din acele incaperi si a
bunurilor noastre.

In scopul prevenirii si depistarii infractionalitatii, starii contraventionale si supravegherii
respectarii traficului rutier pe DJ.205 H in zona din centrul comunei si trecerilor de pietoni
din zona gradinitei si a scolilor generale, parcul si sala de sport avem instalate camere de



supraveghere video unde in toate cazurile, am indicat locurile unde se afla aceste camere prin
pictograme, conform legii.
Prelucrarea datelor tale in acest scop este intemeiata pe interesul nostru legitim de asigurare
a securitatii persoanelor, prevenirea unor eventuale incendii, distrugerea unor eventuale
bunuri apartinind domeniului public.

Asadar, vom prelucra imagini (inregistrari video) cu tine cu termen de stocare de 30 zile,
care pot fi puse la dispozitiile organelor de ordine publica si organelor de cercetare penala in
temeiul legii.

1.7 Esti un vizitator al site-ului institutiei?
Atunci e posibil sa folosim datele tale cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:

- Imbunatatirea experientei tale pe website-ul nostru. Pentru a putea tine cont de
preferintele pe caxe le-ai exprimat in sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-u
nostru la dispozitivul pe care-l folosesti, pentru a solutiona problemele pe care le-ai putea
intimpina la accesare, prelucram date precum: adresa IP; identificatori cookies; alti
identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic-IIUID); data si ora
accesarii website-lui; istoricul vizitelor; solicitarea web; data si ora accesarii websiteJui;
dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Intemet si limba browser-
ului; informatii survenite pe dispozitivul tau (ex.,erorile); informatii cu privire la setarile
hardware ale dispozitivului tau; informatii despre locul in care te afli cand accesezi website-
ul nostru.
Temeiul prelucrarii va fi in cele mai multe cazuri consintamintul tau (in cazul in care nu este
vorba despre servicii necesare pentru a-ti oferi acces la website) sau in interesul nostru
legitim de a-ti oferi o experienta placuta de navigare a website-ului nostru.

- Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii si IT si protectia acestora.
Putem prelucra datele tale pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicatii; gestionarea

securitatii noashe lT; realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT;
protejarea datelor si a sistemelor noastre impotriva atacurilor si a altor acte similare in
mediul virtual.
In acest scop vom prelucra date privind: adresa IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat
accesul, tipul de dispozitiv si numele de utilizator folosit la autentificare .
In acest caz, re vom intemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime, sau dupa caz,
indeplinirea obligatiilor noastre legale.

1.8 Daca esti in oricare dintre situatiile de mai sus sau in alte situatii,putem de
asemenea prelucra datele tale pentru urmatoarele scopuri:

Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitarilor tale. Mai precis vom utiliza datele tale
pentru a raspunde eventualelor tale solicitari, cerinte, reclamatii sau oricaror altor intrebari pe
care ni le vei adresa.
In acest caz temeiul prelucrarii de date va fi executarea contractului cu tine (daca exista) sau,
dupa caz consimtamintul tau (atunci cand ne transmiti o solicitare, esti de acord sa prelucram
numele, prenumele, datele tale de contact si alte informatii din solicitare care pot constitui
date cu caracter personal pentru a-ti putea transmite raspunsul nostru).
-Raspuns la solicitarile autoritatilor/institutiilor sau prelucrarea datelor in alte cazuri cand
legea ne obliga.Este posibil ca uneori sa fim sub o obligatie legala de a comunica datele tale



catre anumite autoritati ,de a stoca datele tale pe o anumita perioada sau de a prelucra intr-un
alt mod datele tale.In acest caz temeiul prelucrarii datelor va fi indeplinirea unei obligatii
Iegale.
Realizarea unor trarzactii, restructurari sau a altor operatiuni. In contextul unor tranzactii,
este posibil sa divulgam datele tale catre potentiali achizitori sau consultant ai acestor
autoritati, desi vom incerca sa reducem pe cat posibil aceasta. In acest caz, prelucrarea va
avea loc in temeiul intereselor noastre legitime sau al indeplinirii unor obligatii legale.
Apararea drepturilor si intereselor noastre sau a altor persoane.
Este posibil sa prelucram datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor
sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor judecatoresti, a executorilor
judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrare, a
mediatorilor sau a altor mecanisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor,
consultantilor nostri sau ale altor personae fizice sau juridice, publice sau private, care sur$
implicate in cadrul acestor dispute. In acest caz vom prelucra datele tale cu caracter personal,
dupa caz, in temeiul indeplinirii unor obligatii legale care ne revin sau al interesului nostru
legitim.

1.9 Despre datele tertilor
Daca ne transmiti date cu caracter personal privitoare la alte persoane (ex. reprezentantii

tai, rudele tale, prietenii tai etc.), te rugam sa te asiguri ca i-ai informat despre scopul motivul,
(temeiul: executarea contractului pe ca.re l-ai incheiat cu ei, despre consimtaminful lor etc.) si
alte informatii cu privire la modul de prelucrare a datelor si ca i-ai indrumat spre aceasta
informare cu privire la modul in care U.A.T. Movilita prelucreaza date cu caxacter personal
sau/si ca le-ai explicat prevederile acesteia. De asemenea ne vom indeplini obligatia de a
informa respectivele persoane despre modul in care prelucram datele, atunci cand este cazul.

2. Cui vom divulga datele tale?
Ca regula nu vom divulga datele tale catre alte persoane fizice sau juridice. Incercam sa

limitam accesul la datele tale cu caracter personal, cu toate acestea in anumite cazuri este
posibil sa fie nevoie sa divulgam date care se refera la tine.
Putem divulga datele tale catre persoane hzice sau juridice care actioneaza ca persoane
imputemicite pentru noi, instante, autoritati. In aceste cazuri, vom divulga datele pentru
motive legitime legate de activitatea noastra, cum ar fi arhivarea si pastrarea in siguranta a
documentelor noastre, constatarea, si apararea si exercitarea drepturilor sau intereselor
noastre sau ale unei alte persoane. De asemenea, dupa cum am ptecizat mai sus, in anumite
situatii este posibil sa avem o obligatie legala de a divulga datele date catre autoritati publice
sau unei alte persoane fizice sau juridice. In toate aceste cazuri vom depune toate eforturile
rezonabile pentru a ne asigura ca destinatarii datelor tale le preluc reaza ln conditii de
securitate si confidentialitate, in conformitate cu scopul pentru care le-am transmis si cu
respectarea drepturilor tale.

3. In ce onditii transferam datele tale catrr state terte sau organizatii internationale?
In acest moment nu transferam si nu intentionam sa transferam datele tale catre state terte
sau organizatii intemationale. Daca va fi necesar sa transferam datele tale catre weuna din
destinatiile de mai sus, te vom informa in avans despre decizia noastra.



4. Cat vom pastra datele tale?

Vom stoca datele in functie de scopul prelucrarii si de categoria de date prelucrate.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (in special protectia datelor cu caracter
personal) avind in vedere, de asemenea, obligatiile de stocare a unor anumite date, termenele
de prescriptie aplicabile, practicile recomandate si scopurile activitatii institutiei.

5. Ce se poate intampla daca nu ne furnizezi datele?

In cazul in care nu ne fumizezi datele solisitate nu vom putea de exemplu sa incheiem un
contract cu tine pentru a-ti fumiza serviciile institutiei (Serviciul de salubritate, de fumizare a
apei potabile etc.).

6. Inexistenta unui proces decizitional arutomatizat
Nu luam decizii bazale exclusiv pe prelucrarea automata a datelor tale (inclusiv crearea de

profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la tine sau care sa te afecleze intr-un mod
similar intr-o masura semnificativa.

7. Drepturile tale si cum poti sa le exerciti
Dorim sa fii constient de drepturile tale si de maniera in
Ai urmatoarele drepturi :
- Dreptul de acces la date. Ai dreptul de obtine accesul

care le poti exercita.

la datele tale pe care le prelucram sau
le controlam sau la copii ale acestora; de asemenea dreptul de a obtine de la noi informatii cu
privire la natura, prelucrarea si divul garea acestor date.
- Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor tale
pe care le prelucram sau le controlam;
- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Ai dreptul de a obtine de la noi
stergerea datelor tale pe care le prelucram sau le controlam;
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor. Ai dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor
tafe pe care le prelucram sau le controlam;
- Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de catre noi sau in
numele nostru;
- Dreptul de portabilitate a datelor. Ai dreptul de a obtine transferul catre un alt operator al
datelor tale pe care le prelucram sau le controlam;
- Dreptul de retragaere a consimtatamantului. In situatiile in care prelucram datele in temeiul
consimtamantului tau, ai dreptul de a-ti retrage consimtamantul; poti face aceasta in orice
moment, cel puti la fel de usor cum ne-ai acordat initial consimtamantul; retragerea
consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor tale pe care am realizat-o inainte
de retragere.
- Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu
caracter personal cu privire la prelucrarea datelor de catre noi sau in numele tau.

8. Cum iti poti exercita drepturile
Pentru a exercita unul sau mai multe din aceste drepturi (inlusiv dreptul de a-ti retrage
consimtamantul, atunci cand iti prelucram datele cu caracter personal pe baza acestuia) sau



pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din
aceasta informare sau despre oricare dintre aspecte ale prelucrarii datelor cu caracter personal
de catre noi, te rugam sa folosesti oricand doresti detaliile de contact de mai ios. incercand sa
va raspundem cat mai rapid si complet intrebarilor si preocuparilor tale.

Datele noastre de contact:

Denumire completa: PRIMARIA COMUNEI MOVILITA JUDET VRANCEA
Adresa : com. Movilita, str. Movilitei nr.56, cod postal 627210, jud.yrancea
Nr.telefori : 0237 67 87 5 6
Adresa e-mail: primar@movilita.primarievn.ro
Website: hup//www.movilita.primarievn.ro

Datele de contact ale persoanei cu sarcini in domeniul protectiei datelor cu caracter
personal(aceasta este persoana pe care trebuie sa o contactati in legatura cu orice problema
referitoare la protectia datelor cu caracter personal):

Nume si Prenume:COMANESCU POMPILICA ,Ofiter protectia datelor(DpO)
Adresa corespondenta: Primaria Movilita, str.Movilitei nr.56, cod postal 6272l0,iud.Vrancea
Adresa de e-mail: pol.log.mov@email.com
Nr.telefon: 0237 678 588

9. Cand se aplica aceasta Informare
Aceasta informare generala se aplica in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal
ale tale de catre U.A.T. com. Movilita astfel cum aceasta a fost definita la pct.l de mai sus.

10. Este posibil sa modificam aceasta informare .
In astfel de cazuri, te vom informa in avans, prin postarea acestei note pe website cs 20 zile
inante de intrarea in vigoare.
Vom posta aceasta nota de informare pe site-ul Primaria Movilita in pagina Protectia datelor
cu caracter personal ce poate fi accesata de pe site. De asemenea vom pastra toate versiunile
anterioare ale acestei note de informare in cadrul aceleiasi sectiuni, pentru a fi consultate de
catre persoanele interesate.

Aceasta versiune a Notei de informare intra in vigoare la25 mai 2018.

11. Ce semnifica termenii pe care i-am folosit in aceasta nota
- Autoritateade supraveghere- Autorltatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: este autoritatea

publica independent care potrivit legii,are atributii referitoare la supravegherea respectarii
legislatiei protectiei datelor cu caracter personal.
publica

In Romania, aceasta autoritate de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE a PRELUCRARII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL( ANSPDPC).

- Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date
sensibile): date cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica opiniile
politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate: datele



genetice datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind
sarntatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane frzice.

- Date cu caracter personal: orice informatie privind o persoana fizica identificata sau
identificabila (denumita ,,persoana vizatd'). O persoana ftzica este identificabila daca poate
h identifiqata, direct sau indirect in special prin referire la un element de identificare, de
exemplu: nume, numar de identificare date de localizare, identificator online, unul/mai multe
elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale a respective persoane.
Astfel in notiunea de date cu caxacter personal sunt incluse urmatoarele: numele si
prenumele, adresa de domiciliu sau resedinta, adresa de-mail, nr.telefon, codul numeric
personal (Cf'{P), serviciile medicale accesate (date sensibile), diagnosticul stabilit (date
sensibile), date genetice (date sensibile), date biometrice (date sensibile), date de geolocatie.
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram sunt enumerate mai sus.

- Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce
mijloace) sunt prelucrate datele cu caxacter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru
respectarea legislatiei referitoare la datele cu ca"racter personal revine in primul rand
operatorului. In relatia cu dumneavoastra noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti
persoana vizata.

- Persoana imputemicita: orice persoana ftzica sau juridica care prelucreaza date cu
caracter personal in numele operatorului, alta decat angaj atii operatorului.

- Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia ii apartin) anumite date cu
caracter personal. In relatia cu noi (operatorul), dumneavoastra sunteti persoana vizata.

- Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operatiune/set de operatiuni
efectuata./efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fara uttlizarea mij loacelor aulomatizate;
de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, stnrcturarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, ulrlizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau
distrugerea respectivelor date cu caxacter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea
sunt doar exemple. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune asupra datelor cu caracter
personal, indiferent daca se face prin mijloace automate sau manuale.

- Stat tert: un stat in afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

Responsabil Date Caracter Personal (DPO)
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