Formular pentru solicitarea consimțământului
in vederea
prelucrării datelor cu caracter personal
in cadrul Primariei Orasului Roznov
Ca urmare a informarii prealabile prin Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal din cadrul Primariei Orasului Roznov, disponibila la sediul institutiei cat si pe portalul de internet, prin
acest formular va cerem consimțământul dvs. pentru a ne permite să folosim datele dvs. personale pentru
motivele de mai jos. Ar trebui să semnați doar dacă doriți să ne dați consimțământul dvs.
Cine suntem noi?
Primaria Orasului Roznov cu sediul în Orasul Roznov, Str. Tineretului, Nr. 663, Judetul Neamt, cod fiscal: 2612901,
tel: 0233665471, fax: 0233/665241, e-mail: roznov@primariaroznov.ro.
DPO – Ofițer Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al instituției are următoarele date de contact:
E-Mail: dpo@primariaroznov.ro
Ce date cu caracter personal folosim?
Dorim să folosim următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastra:
Nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar acte de identitate, imagini, numar de asigurare sociala,
nationalitate, etnie, limba materna, sex, varsta, venit, locatie, istoricul bolilor in familie, dizabilitati, caracteristici fizice ale
persoanei, contul bancar, proprietati (imobile, terenuri, autovehicule, alte proprietati personale, tranzactii (cumparari,
vanzari, taxe, achizitii, alte informatii privind tranzactiile), studii, functie, profesie, contraventii, infractiuni, copii, casatorie,
divort, rude, deces, date de corespondenta si contact (adresa fizica, e-mail, telefon), date informatice rezultate din
accesarea portalului de internet al institutiei (adresa IP, cookies).
Pentru ce folosim datele dumneavoastra cu caracter personal?
Scopurile utilizarii datelor cu caracter personal sunt: comunicarea actelor administrative si fiscale, documetele din care
rezulta obligatii de natura contractuala in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, al Legii nr. 207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala si al Codului Civil, gestiune economico-financiara si administrativa, evidenta populatiei,
stare civila, constatarea si sanctionarea contraventionala, prevenirea si combaterea infractionalitatii, protejarea bunurilor
patrimoniale ale institutiei si ale comunitatii, protectie si asistenta sociala, servicii de consiliere legala si reprezentare in
justitie, registratura, solutionare petitii sau sesizari, arhivare, inregistrare tranzactii, resurse umane, statistica, situatii de
urgenta si calamitati,organizari de evenimente culturale si a tuturor scopurilor in baza carora institutia actioneaza
conform prevederilor legale, cu respectarea Regulamentului UE 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Ce vom face cu datele dumneavoastra cu caracter personal?
Datele dumneavoastra cu caracter personal, vor fi prelucrate in cadrul institutiei noastre, conform scopurilor enumerate
mai sus, avand ca temeiuri legale: indeplinirii obligatiilor legale, indeplinirea unor sarcini care deservesc intereselor
publice (indeplinirea unor sarcini care rezulta din exercitarea autoritatii publice, cu care este investita institutia),
incheierea si executarea contractelor, protejarea intereselor vitale, interesele legitime ale institutiei si prezentul
consimtamant pe care ni-l acordati.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi tratate confidential fiind prelucrate, stocate si arhivate in institutia
noastra, atat fizic cat si in sistemele informatice, beneficiind de o deplina protectie si securitate.
Datele dumneavoastra cu caracter personal, vor fi pastrate, stocate si arhivate conform legislatiei in vigoare si vor fi
transmise catre terti, alte institutii si autoritati publice doar atunci cand legislatia si situatia o prevede.
Drepturile dumneavoastra sunt:
Dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale automate; dreptul de a va adresa catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal, sau instantelor competente.
Retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal:
Puteți să retrageți consimțământul pe care îl acordați în acest formular în orice moment. Puteți face acest lucru prin
transmiterea unei solicitari in forma scrisa sau electronica, datata si semnata (continand elemente de identificare ale
persoanei), institutiei prin DPO - Ofiterul Responsabil cu Protectia Datelor, conform datelor de contact de mai sus.
Declaratie de consimtamant:
Am inteles continutul Notei de Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si a Formularului pentru
Solicitarea Consimtamantului in vederea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si sunt de acord cu prelucrarea datelor
mele personale, inclusiv a copii ale documentelor, ce contin date cu caracter personal, de catre Primaria Orasului
Roznov, in scopurile detaliate in prezentul formular, conform Regulamentului UE 679/2016.
Nume si Prenume...............................................................
Semnatura..........................................................................
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Data…………………………..

