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NOT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 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), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter
personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de serviciul solicitat, astfel:
1. Ce date personale prelucr m?
Datele personale pe care le prelucram sunt datele de identificare sau alte date personale pe care le
colectăm direct de la persoane fizice, juridice şi alte instituţii publice.
2. Cum prelucr m datele tale personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare
ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.)
Parte din responsabilitatea personalului Comunei Mireşu Mare în aceasta relaţie este şi modul în care
avem grijă de datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi pus la dispozitie.
Care este scopul prelucr rii datelor personale ?
Aşa cum ştiiţi, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul:
a) eliberării unei adeverinţe
b) emiterea unui certificat de urbanism, emiterea unei autorizaţii de construire

c) efectuarea unei anchete sociale
d) eliberarea unor certificate fiscale, declaraţii impozit teren/cladiri şi autoturisme
e) eliberare C.I
f) eliberare certificate de atestat de producător şi carnet de atestare
g) eliberare copii registrul agricol
h) încheierea unor contracte de concesiuni, prestări servicii şi altele
i ) emiterea unei autorizaţii de funcţionare
j) succesiuni, vânzări de terenuri
k )încheiere de contracte, concesiuni

Cu ce instituţii colabor m pentru prelucrarea datelor dumneavoastr personale?
Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, de exemplu :





















Instituţia Prefectului Maramureş;
Consiliul Judeţean Maramureş;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureş;
Judecătoria Baia Mare, Tribunalul Maramureş ;
Directia pentru Agricultura Judeţeană;
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv
agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ;
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se
află situată primăria ;
Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă;
Ministerul Sănătăţii;
Inspectoratele şcolare;
Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale;
Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănatate ;
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ;
Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date;
Inspectoratul General pentru Imigrări;
Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
Unităţi bancare;
Notari publici;
Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;





Trezoreria Municipiului Baia Mare;
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureş;
Alte Instituţii Publice Locale şi Judeţene;

La nivelul Primăriei Comunei Mire u Mare a fost numit responsabilul cu protecţia datelor
personale conform Dispoziţiei Primarului nr.122/17.07.2018.
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