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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

         Conform prevederilor Regulamentului (UE) NR.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecţia datelor ).
         PRIMĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS, judeţul Argeş în calitate de operator care prelucrează date 
cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru scopurile ce ţin de:  resurse umane, de gestiunea 
economico-financiară, fiscală, administrativă, servicii de sănătate, educaţie şi cultură, protecţie şi asistenţă 
socială, urbanism şi amenajarea teritoriului, fond funciar, cadastru şi publicitate imobiliară, impozite şi taxe 
locale, evidenţa persoanelor şi stare civilă, evidenţa electoral, emitere autorizaţii, licenţe, statistică, colectare 
debite /recuperare creanţe, monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice /private, 
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
        Sunteţi obligaţi să furnizaţi datele ,acestea fiind necesare în scopurile specificate mai sus. Refuzul 
dumneavoastră determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat .
          Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuţiilor prevăzute de 
lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
         Datele prelucrate sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţilor legali ai
persoanei vizate, partenerilor contractuali ai operatorului, autorităţilor publice centrale/locale, serviciilor sociale
şi de sănătate ,instituţiilor de învăţământ şi educaţie, furnizorilor de servicii şi bunuri, societăţilor bancare, 
birourilor de credit, agenţilor de colectare a debitelor /recuperare a creanţelor, societăţilor de asigurare şi 
reasigurare, organizaţiilor politice, asociaţiilor şi fundaţiilor, mass-media, angajatorului/potenţialului angajator 
al persoanei vizate, agenţiilor de selecţie şi plasare a forţei de muncă şi altor personae fizice sau juridice care 
solicită justificat aceste date.
      În conformitate cu Noul Regulament UE NR.679/2016, aplicabil din data de 25 mai 2018 beneficiaţi de 
următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (rectificare, 
actualizare, blocare, ştergere a datelor incomplete sau inexacte), dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor 
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor .
    În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o  cerere scrisă datată şi semnată către Primăria 
comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, cu sediul în comuna Bughea de Jos, Str. Principală, Nr. 517, judeţul 
Argeş, tel.0248/536 808, e-mail primariabugheadejos@yahoo.com, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor
cu caracter personal.
    Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest 
drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex: prelucrări efectuate de 
serviciile financiare şi fiscale ). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter 
obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare la 
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
     Primăria comunei Bughea de Jos va depine toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter 
personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate în vederea prevenirii
accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum şi alte riscuri 
similare.
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