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Datele du eavoastră perso ale su t prelu rate î  o for itate u prevederile GDPR. În cazul în are doriți să vă exer itați drepturile e țio ate î  Regula e t, vă rugă  să 
tra s iteți o soli itare pe e ail sau pe poștă la adresa i stituției. Pe tru ai ulte detaliii, o sultați pagi a oastră de  internet. 

 

M I N I S T E R U L  A F A C E R I L O R  I N T E R N E 
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R O M Â N I A 

 
APROB, 

 

Prefect 

FLORIN FLORIAN 

 

 

 
NESECRET 

Nr  9396/15.10.2018 
Exemplar nr. 1/1 

 
 

POLITICA  

DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
CAPITOLUL 1. 

 
OBIECTIVELE POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR 

 
O ie tivul ajor al politi ii de prote ția datelor u ara ter perso al este de a 

asigura o for itatea u legislația i  do e iul prote ției datelor u ara ter perso al și de 
a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor de protecția datelor u ara ter perso al și 
redu erea i pa tului lor pote țial. 
O ie tivele ge erale privi d prote ția datelor u ara ter perso al su t: 

 Creșterea î rederii e efi iarilor î  servi iile oferite de I stituția Prefe tului Județul 
Sălaj; 

 Dezvoltarea o pete țelor profesio ale ale a gajaților privi d prote ția datelor u 
caracter personal; 

 Ide tifi area, a alizarea și evaluarea realistă a ris urilor privi d datele u ara ter 
personal; 

 Redu erea i pa tului egativ al u or pote țiale ris uri privi d prote ția datelor u 
ara ter perso al asupra a tivității i stituției; 

 Asigurarea de o strării respo sa ilității I stituției Prefe tului Județul Sălaj privind 

prote ția datelor u ara ter perso al, i  spe ial i  eea e privește i ple e tarea 
masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru a demonstra conformitatea cu 

GDPR 679/2016; 
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 Î depli irea i tegrală a eri țelor privi d prote ția datelor u ara ter perso al 
apli a ile soli itate terțe părți; 

 Creșterea gradului de o știe tizare a i porta ței prote ției datelor u ara ter 
perso al î  râ dul a gajaților; 

 Asigurarea unor canale eficiente de notificare a ANSPDCP si a persoanelor vizate 

privi d i ide tele de se uritate î  do e iul prote ției datelor. 
 

SCOPUL POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR 

 

         Politi a de prote ția datelor u ara ter perso al are a s op sta ilirea adrului de 
regle e tare i ter a are i pli a prelu rări de date u ara ter perso al pre u  si pe tru 
asigurarea o for ității u or ele si regula e tele i  vigoare apli a ile.  

In acest sens, in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor 

vizate, Instituției Prefe tului Județul Sălaj asigură: 
 Prelu rarea datelor u ara ter perso al ale persoa elor vizate ale ăror date su t 

ole tate de ătre i stituție si ale a gajaților săi, i  o for itate u prevederile 
legale; 

 Respe tarea pri ipiilor de prote ția datelor i  a tivitățile operațio ale ale 
i stituției; 

 Tra spare ta i  legătură u ategoriile de date u ara ter perso al prelu rate i  
cadrul Instituției Prefe tului Județul Sălaj, pre u  si i  legătură u s opurile 
prelu rărilor, desti atarii datelor u ara ter perso al; 

 Drepturile persoanelor vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la 

re tifi are, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restri țio area prelu rării, dreptul 
la porta ilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a u fa e o ie tul u ei de izii 
individuale bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a depune plângere la 

o autoritate de supraveghere si dreptul de a se adresa justiției; 
 I ple e tarea u or asuri teh i e si orga izatori e ade vate pe tru a gara ta și a 

fi î  ăsură să de o streze ă prelu rarea se efe tuează î  o for itate u RGPD 
679/2016. 

Persoana responsabila din cadrul Instituției Prefe tului Județul Sălaj in exercitarea 

o trolului asupra a tivității de prelu rare a datelor u ara ter perso al este 
ofițerul pe tru prote ția datelor DPO . I  a est se s, respo sa ilitățile DPO su t 
stabilite conform Regulamentului 679/2016, art.39 și a fișei postului. Orice 

i for are sau soli itare privi d aspe te i  legătură u respo sa ilitățile DPO, așa 
u  a estea su t prevăzute la apitolul  di  preze ta politi a, se va efe tua ătre 

DPO la adresa de mail psj@prefecturasalaj.ro 
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CAPITOLUL 2.  

DOMENIUL DE APLICARE 

 

Respectarea prevederilor prezentei politici este obligatorie pentru întreg 

personalul Instituției Prefe tului Județul Sălaj. 
Politi a este revizuită de ate ori este azul, iar versiu ea apro ată de prefe t va fi 

imediat dispo i ilă a gajaților. 
  

 

CAPITOLUL 3.  

TERMENI ŞI DEFINI II 
 

Datele cu caracter personal (Date) - orice i for ație referitoare la o persoa ă fizi ă 

ide tifi ată sau ide tifi a ilă (persoana vizată ; o persoa ă fizi ă ide tifi a ilă este una 

care poate fi ide tifi ată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum 

ar fi un nume, un u ăr de identificare, date despre lo ație, un identificator online sau 

unul sau mai ulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau 

social al acelei persoane fizice.  

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice i for ație care dezvăluie 

originea rasială sau et i ă, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile 

filozofice sau aparte e ța la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea 

u i ă a unei persoane fizice, de date privind să ătatea sau de date privind viața sexuală 

sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) - orice operațiu e sau set de 

operațiu i efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție 

în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restri țio area, ștergerea sau distrugerea. 

Sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice set structurat de date cu 

caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, 

descentralizate sau repartizate după criterii fu țio ale sau geografice. 

Persoana vizata - o persoa ă fizi ă ide tifi a ilă care poate fi ide tifi ată, direct 

sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un 

u ăr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale.   

Operator - persoana fizi ă sau juridi ă, autoritatea pu li ă, age ția sau alt organism 

care, singur sau î preu ă cu altele, sta ilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal.  
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Persoana î puter i ită de ătre Operator (Împuternicit) - persoana fizi ă sau 

juridi ă, autoritatea pu li ă, age ția sau alt organism care prelu rează datele cu caracter 

personal în numele operatorului.  

Persoana autorizata sa prelucreze Date (Persoana autorizata) – Operatorul sau 

Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directa a Operatorului sau a 

Împuternicitului, sunt autorizate sa prelucreze Date.  

Parte Terță - o persoa ă fizi ă sau juridi ă, autoritate pu li ă, age ție sau organism 

altul decât persoana vizată, operatorul, persoana î puter i ită de operator și persoanele 

care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt 

autorizate să prelucreze date cu caracter personal. 

Co si ță â t - orice manifestare de voi ță li eră, spe ifi ă, i for ată și lipsită de 

ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta a eptă, printr-o de larație sau printr-o 

a țiu e fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Î ăl area se urită ii datelor u ara ter perso al- î sea ă o î ăl are a 
se urităţii are du e, î  od a ide tal sau ilegal, la distrugerea, pierderea, odifi area, 
sau divulgarea eautorizată a datelor u ara ter perso al tra s ise, stocate sau 

prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

Stocarea - păstrarea pe ori e fel de suport a datelor u ara ter perso al ulese. 
Pseudonimizare - Prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 

a estea să u ai poată fi atri uite u ei a u e persoa e vizate fără a se utiliza i for aţii 
supli e tare, u o diţia a a este i for aţii supli e tare să fie sto ate separat şi să fa ă 
o ie tul u or ăsuri de atură teh i ă şi orga izatori ă are să asigure eatri uirea 
respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;  

GDPR – General Data Protection Regulation 

ANSPDCP – Autoritatea Națio ală de Supraveghere a Prelu rării Datelor cu Caracter 

Personal. 

DPO - Ofițerul pentru Prote ția Datelor. 

  

CAPITOLUL 4.  

DOCUMENTE DE REFERIN Ă 

 
 Legea nr. 292/ 2011 a asiste ței sociale; 

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie  privi d prote ția persoa elor fizi e î  eea e privește prelu rarea 
datelor u ara ter perso al și privi d li era ir ulație a a estor date și de a rogare 
a Directivei 95/46/CE; 

 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter perso al și prote ția 
vieții private î  se torul o u i ațiilor ele tro i e; 

 Legea r. /  privi d ăsuri de pu ere î  apli are a Regula e tului UE  
679/2016; 

 Legea /  privi d tra spare ța de izio ală î  ad i istrația pu li ă, 
o pletată și odifi ată; 
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 Legea r. /  privi d ratifi area Co ve ției pe tru protejarea 
persoa elor față de prelu rarea auto atizată a datelor u ara ter perso al, 
adoptată la Stras ourg la  ia uarie ; 

 Legislația se u dara – decizii ANSPDCP. 

 

 

CAPITOLUL 5.  
PRINCIPIILE PRELUCĂRII DATELOR 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal de ătre personalul implicat în operațiu ile 

de prelucrare se face cu respectarea ur ătoarelor principii reglementate de prevederile 

art.5 din Regulament: 

 Legalitate, e hitate și tra spare ță – datele vor fi prelu rate î  od legal, e hita il și 
tra spare t față de persoa a vizată 

 Li itări legate de s op – datele vor fi ole tate î  s opuri deter i ate, expli ite și legiti e 
și u su t prelu rate ulterior î tr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

 Reducerea la minimum a datelor – datele vor fi ade vate, releva te și li itate la eea e 
este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 

 Exactitate – datele vor fi exa te și, î  azul î  are este e esar, să fie a tualizate; trebuie 

să se ia toate ăsurile e esare pe tru a se asigura ă datele u ara ter perso al are 
su t i exa te, avâ d î  vedere s opurile pe tru are su t prelu rate, su t șterse sau 
re tifi ate fără î târziere; 

 Li itări legate de sto are – datele vor fi păstrate într-o for ă are per ite ide tifi area 
persoa elor vizate pe o perioadă are u depășește perioada e esară î depli irii 
scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe 

perioade ai lu gi î  ăsura î  are acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare 

î  i teres pu li , î  s opuri de er etare știi țifi ă sau istori ă ori î  s opuri statisti e, su  
rezerva pu erii î  apli are a ăsurilor de ordi  teh i  și orga izatori  ade vate; 

 Integritate, dispo i ilitate și o fide țialitate – datele vor fi prelucrate într-un mod care 

asigură se uritatea ade vată a datelor u ara ter perso al, i lusiv prote ția î potriva 
prelu rării eautorizate sau ilegale și î potriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
a ide tale, pri  luarea de ăsuri teh i e sau orga izatori e orespu zătoare; 

 Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus- e țio ate, iar 
Instituția Prefe tului Județul Sălaj va fi responsabila sa de o streze a eastă respe tare. 
 
 

CAPITOLUL 6.  
REGULI GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
         Instituția Prefe tului Județul Sălaj ur ărește efectuarea prelu rărilor de date cu 

îndeplinirea ur ătoarelor o diții, după caz: 
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O ligație legala - prelucrarea este e esară în vederea îndeplinirii unei o ligații legale care 

îi revine Instituției Prefe tului Județul Sălaj. 
Interes public- prelucrarea este e esară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește 

unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit 

operatorul. 

Interese legitime - prelucrarea este e esară în scopul intereselor legitime ur ărite 

de Instituția Prefe tului Județul Sălaj sau de o parte terță, cu ex epția cazului în care 

prevalează interesele sau drepturile și li ertățile fundamentale ale persoanei vizate. 

Executarea/Încheierea unui contract - prelucrarea este e esară pentru executarea unui 

contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea 

persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

Co si ță â tul - persoana vizată și-a dat o si ță â tul pentru prelucrarea datelor sale 
cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 
 
În toate cazurile, la momentul o ți erii datelor, Persoana vizata va fi i for ată despre: 

 identitatea Operatorului si a reprezentantului acestuia; 

 scopul in care se face Prelucrarea datelor, precum si temeiul juridic (daca prelucrarea se 

face in temeiul intereselor legitime, se va face referire la acestea); 

 existenta dreptului de a-si retrage o si ță â tul atu i â d prelu rarea se î te eiază 
pe o si ță â t si u ai exista alt te ei de prelu rare; 

 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

 daca furnizarea tuturor datelor cerute este o ligatorie si o se i țele refuzului de a le 
furniza; 

 existe ta drepturilor prevăzute de lege pe tru Persoa a vizata, pre u  si o dițiile i  are 
pot fi exercitate; 

 i te ția de a tra sfera datele i  afara UE sau ătre o orga izație i ter ațio ala, precum si 

e țio area gara țiilor apli a ile; 
 perioada de stocare a datelor sau criteriile utilizate pentru a o determina; 

 i for ații despre existe ta u ui pro es de izio al auto atizat, da a este azul, pre u  si 
i for ații utile legate de logi a utilizata si i porta ta prelu rării; 

 orice alte i for ații a ăror furnizare este i pusă prin dispoziție a ANSPDCP, ți â d seama 

de specificul Prelu rării.  
 

METODE DE MONITORIZARE IN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL SĂLAJ 

 

   A. Supravegherea video: 

 

 Are ca scop asigurarea pazei si prote ției persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si 

a i stalațiilor Instituției Prefe tului Județul Sălaj, prevenirea și combaterea săvârșirii 
i fra țiu ilor, precum si a împrejmuirilor afectate acestora, și/sau realizarea unor interese 

legitime, cu o diția sa nu se prejudicieze drepturile si li ertățile fundamentale sau 

interesul persoanelor vizate. 
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 Prelu rarea vizează ori e i agi e are per ite ide tifi area dire ta sau i dire ta a 
persoanelor fizice; 

 Camerele de supraveghere video vor fi amplasate in locuri vizibile si vor fi semnalizate 

orespu zător; 
 

 

 

 

Instituția Prefectului - Județul Sălaj o itorizează video a eastă zo ă o -stop în 
vederea asigurării ordi ii pu li e, preve irii i fra țiu ilor și pro area faptelor de 

î ăl are a legii. Î registrările video su t păstrate axi u   zile, după are su t 
supras rise auto at. Puteți să vă exer itați drepturile î  privi ța utilizării datelor 

du eavoastră perso ale, o for  ăilor des rise î  Regula e tul UE  9/ . 
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B. Asigurarea se urității sistemului i for ațio al si a o u i ărilor electronice in cadrul 

Instituției Prefe tului Județul Sălaj: 
 

 Are a s op protejarea i for ațiilor o fide țiale, se uritatea siste elor i for ati e, 
preve irea si/sau dete tarea fraudelor, preî tâ pi ării s urgerii i for ației are o ți e 
date cu caracter personal prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta; 

preî tâ pi ării distrugerii, odifi ării, opierii, lo ării eautorizate a datelor u ara ter 
perso al î  rețelele de  tele o u i ații și resursele i for ațio ale; respe tării cadrului 

normativ de folosire a sistemelor i for ațio ale și a programelor de prelucrare a datelor 

cu caracter personal; asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter 

personal în rețelele de tele o u i ații și resurselor i for ațio ale; păstrării posi ilităților 

de gestionare a procesului de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal, precum 

si prote ția reputației Instituției Prefe tului Județul Sălaj. Vizează, de asemenea, ur ărirea 

evoluției a e i țărilor aferente sistemelor informatice și mai ales riscurile de atură logi ă 

(intruziune, blocarea serviciilor, etc.); Prelu rările vizează doar datele de trafic si datele de 

acces/transmitere a corespondentei; 

 Cu toate a estea, a esarea / o itorizarea datelor de o ți ut este realizată u ai î  
ir u sta țe ex epțio ale te ei i  justifi ate pre u  și î  azurile deter i ate de 

necesitatea îndeplinirii unor prevederi legale; 

 A gajații vor fi i for ați la a gajare, pre u  și ori de âte ori este azul, despre odul de 
utilizare a o exiu ii la i ter et și e- ail, pre u  și despre ex epțiile apli a ile.  

 

    C. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare care se i ple e tează în 

Instituția Prefe tului Județul Sălaj pentru a garanta și a fi în ăsură să demonstreze ă 

prelucrarea datelor cu  caracter personal se efectuează în conformitate cu eri țele 

RGPD: 

 

 Pseudo i izarea și riptarea datelor u ara ter perso al atu i â d e posi il; 
 Redu erea la i i u  a prelu rării datelor, tra spare ță î  eea e privește fu țiile și 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Capa itatea de a asigura o fide țialitatea, i tegritatea, dispo i ilitatea și reziste ța 
o ti ue ale siste elor și servi iilor de prelu rare; 

 Capa itatea de a resta ili dispo i ilitatea datelor u ara ter perso al și a esul la a estea 
în timp util în cazul î  are are lo  u  i ide t de atură fizi ă sau teh i ă; 

 Păstrarea u ei evide țe for ulate î  s ris/ for at ele tro i  a a tivităților de prelu rare 
desfășurate su  respo sa ilitatea Instituției Prefe tului Județul Sălaj, evide ță are 
cuprinde infor ațiile prevăzute la art. , ali . , lit. a - g  și ali .  di  RGPD; 

 Informarea persoanelor vizate de prelucrare, conform art.13-14 din RGPD; 

 Dese area respo sa ilului u prote ția datelor u ara ter perso al, o for  art.  di  
RGPD; 
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 Instruirea perso alului privi d o ligațiile are le revi  î  legătură u prote ția datelor u 
ara ter perso al, ăsură are se va realiza atât pri  orga izarea periodi ă a u or ședi țe 

de i for are și i struire a perso alului; 
 O ți erea o si ță â tului persoa ei vizate î  a ele situații î  are este e esar a 

persoa a vizată să o si tă la prelucrarea datelor sale 

 

    DURATA DE PRELUCRARE A DATELOR MONITORIZATE IN CADRUL INSTITUȚIEI 
PREFECTULUI JUDEȚUL SĂLAJ 

 

   În vederea îndeplinirii scopurilor e țio ate la punctele A, B, C, Instituția 
Prefe tului Județul Sălaj va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizata sau pe 

perioada impusa de prevederile legale și documentata în Nomenclatorul Arhivistic și în 

conformitate cu procedurilor operațio ale aplicabile fie ărei a tivități in parte.  

Ulterior încheierii operațiu ilor de Prelucrare a Datelor, in scopurile pentru care au 

fost colectate, acestea vor fi arhivate de ătre Instituția Prefe tului Județul Sălaj pe durata 

de timp prevăzută in documentele normative interne, iar la împlinirea termenului de 

stocare, acestea sunt distruse astfel cum este precizat in procedura aplicabila. 

  
 

CAPITOLUL 7.  
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 
1. Dreptul de acces al persoanei vizate 
 

Orice Persoana vizata are dreptul de a o ți e de la Instituția Prefe tului Județul Sălaj, 
atunci când aceasta a țio ează in calitatea sa de Operator, la cerere și in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu 

prelucrate de aceasta, iar in caz afirmativ, se vor furniza i for ațiile referitoare la:  

- scopurile prelu rării;  
- categoriile de date cu caracter personal vizate;  

- destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari 

din țări terțe sau orga izații i ter ațio ale; acolo unde este posibil, 

perioada pentru care se pre o izează ă vor fi stocate datele cu caracter 

personal sau, da ă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a 

stabili a eastă perioadă;  
- existe ța dreptului de a solicita Instituția Prefe tului Județul Sălaj 

rectificarea sau ștergerea datelor ori restri țio area prelu rării lor sau a 

dreptului de a se opune prelu rării;  

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;  

- daca datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice i for ații 
disponibile privind sursa acestora;  
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- existe ța unui proces decizional automatizat, precum și i for ații 
pertinente privind logica utilizată și i porta ța preconizate ale unei astfel 

de prelu rări pentru persoana vizată. 
 
2. Dreptul la rectificare 
 

Persoana vizată are dreptul de a o ți e de la Instituția Prefe tului Județul Sălaj in 

calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter 

personal inexacte care o privesc. 

Ți â du-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are 

dreptul de a o ți e completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv 

prin furnizarea unei de larații suplimentare. 

 
3. Dreptul la ștergerea datelor 
 

Persoana vizată are dreptul de a o ți e ștergerea datelor cu caracter personal care 

o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Instituția Prefe tului Județul Sălaj va avea 

o ligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care: 

 datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate 

sau prelucrate  

 persoa a vizată își retrage o si ță â tul pe aza ăruia are lo  prelu rarea 

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal 

 persoa a vizata își exer ita dreptul la opoziție i  o dițiile Regula e tului Ge eral pe tru 
Prote ția Datelor 

 datele tre uie șterse pe tru respe tarea u ei o ligații legale a operatorului 

 datele u ara ter perso al au fost ole tate î  legătură u oferirea de servi ii ale so ietății 
i for ațio ale i orilor i  o dițiile Regula e tului Ge eral pe tru Prote ția Datelor 

Instituția Prefe tului Județul Sălaj, in calitate de operator de date, poate refuza cererea de 

ștergere a datelor in ur ătoarele o diții: 
 prelu rarea este e esara pe tru exer itarea dreptului la li eră expri are și la i for are; 
 prelu rarea este e esara pe tru respe tarea u ei o ligații legale apli a ile operatorului; 

 prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

știi țifi ă sau istori ă ori î  s opuri statisti e, î  o dițiile Regula e tului Ge eral pe tru 
Prote ția Datelor, î  ăsura î  are exer itarea dreptului poate fa e i posi ilă sau să 
afe teze î  od grav realizarea o ie tivelor prelu rării respe tive; 

 prelu rarea este e esara pe tru o statarea, exer itarea sau apărarea u ui drept î  
i sta ță. 
  

4. Dreptul la restri țio area prelu rării 
 

Persoana vizată are dreptul de a o ți e din partea Instituției Prefe tului Județul Sălaj, in 

calitate de operator de date, restri țio area prelu rării în ur ătoarele cazuri: 
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 persoana vizată o testă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite 

operatorului să verifice exactitatea datelor; 

 prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restri țio area utilizării lor; 

 Instituția Prefe tului Județul Sălaj nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în 

scopul prelu rării, dar persoana vizată i le soli ită pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în i sta ță; 
 persoana vizată s-a opus prelu rării, în conformitate cu art.21 alin.(1) pentru intervalul de 

timp în care se verifi ă dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor 

ale persoanei vizate. 

  
5. Dreptul la opoziție 
 

Persoana vizata are dreptul: 

 de a se opu e i  ori e o e t, di  otive î te eiate si legiti e legate de situația sa 
particulara, ca datele care o vizează sa fa ă o ie tul u ei Prelu rări, u ex epția azurilor 
i  are exista dispoziții legale o trare. I  az de opoziție justifi ata, Prelu rarea u ai 
poate viza datele i  auza de ât da a exista otive legiti e și i perioase are justifi ă 
prelucrarea și are prevalează asupra drepturilor persoa ei vizate sau da a s opul este 
o statarea, exer itarea sau apărarea u ui drept î  i sta ță. 

 de a se opu e î  ori e o e t, î  od gratuit și fără i i o justifi are, a datele are o 
vizează să fie Prelu rate î  s op de arketi g dire t, i lusiv i  eea e privește rearea de 
profiluri in acest scop. 

  

6. Dreptul la portabilitatea datelor  

 

Persoana vizată are dreptul de: 

 a pri i datele u ara ter perso al are o prives  și pe are le-a fur izat i stituției într-un 

for at stru turat, utilizat î  od ure t și are poate fi itit auto at și are dreptul de a 
tra s ite a este date altui operator, fără o sta ole di  partea I stituția Prefe tului Județul 
Sălaj ăruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea 

se azează pe o si ță â t sau pe u  o tra t; și  prelu rarea este efe tuată pri  
mijloace automate.  

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele 

sale să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din 

punct de vedere tehnic.  

In plus fata de drepturile de mai sus, Persoana vizata mai are si ur ătoarele drepturi: 

 de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere si de a o ți e: retragerea sau 
a ularea ori ărei de izii are produ e efe te juridi e i  privi ța sa, adoptata ex lusiv pe 

aza u ei a tivități de prelu rare a datelor efe tuată pri  ijloa e auto ate, desti ata sa 
evalueze u ele aspe te ale perso alității sale, precum competenta profesionala, 

redi ilitatea, o porta e tul ori alte ase e ea aspe te;  reevaluarea ori ărei alte 
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de izii luate i  privi ța sa , are o afe tează i  od se ifi ativ, da a de izia a fost 
adoptata ex lusiv pe aza u ei a tivități de prelu rare are î depli ește o dițiile 
prevăzute la pu tul ; 

 de a se adresa justiției si ANSPDCP. 
  
 

CAPITOLUL 8.  
ACTIVITATILE DE PRELUCRARE A DATELOR REALIZATE IN BAZA UNUI CONTRACT DE 

PRESTARI SERVICII 
 
 

In cazul a tivităților de prelucrare a datelor in baza unui Contract de prestări servicii 

încheiat intre Instituția Prefe tului Județul Sălaj si un prestator/ furnizor/ partener, este 

necesar sa se respecte ur ătoarele o diții: 
 contractul se încheie in scris; 

 o tra tul o ți e lauze spe ifi e privi d Prelu rarea Datelor, pe tru ur ătoarele situații: 
a) In cazul in care prestatorul are calitatea de Operator, in contract se vor insera 

clauze standard; 

b) In cazul in care prestatorul are calitatea de Împuternicit, in contract se vor insera 

clauze specifice; In situația in care exista difi ultăți in stabilirea alității furnizorului 

de Împuternicit, departamentele implicate se vor adresa și Ofițerului pentru 

Prote ția Datelor. 

c) In cazul in care prelucrarea presupune un transfer al Datelor in tari care, conform 

punctului 10 din prezentul document, nu asigura un nivel adecvat de prote ție, se 

va insera in contract clauza referitoare la transfer. 

  

In relațiile contractuale pe care Instituția Prefe tului Județul Sălaj le are cu diverși 
prestatori/furnizori de servicii, structurile implicate in negocierea si încheierea contractelor 

trebuie sa ai ă in vedere: 

 optarea pe tru u  prestator are prezi ta gara ții i  eea e privește asurile de 
se uritate teh i a si orga izatori e u privire la a tivitățile de prelucrare ce vor fi efectuate 

lo ația serverelor, lo ația de a k-up, daca este cazul etc); 

 sa ide tifi e da a prestarea servi iilor e fa  o ie tul o tra tului are ur ează sa fie 
încheiat presupune un transfer de date in afara UE (ex: date stocate de ătre prestator pe 
servere aflate in SUA etc);  

 sa i trodu ă i  o tra t lauzele spe ifi e a tivităților de prelu rare de date u ara ter 
personal comunicate de DPO; 

 sa existe posi ilitatea verifi ării o for ității fur izorului u privire la respectarea 
asurilor de prote ție a datelor verifi area do u e telor, expertiza, audit et ; 

 consultarea DPO. 
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CAPITOLUL 9.  
TRANSFERUL DE DATE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EURPOEAN 

 
Transferul de Date cu caracter personal ătre un stat terț poate avea loc numai daca 

statul ătre care se i te țio ează transferul asigura un nivel de prote ție adecvat. 

Transferul de Date ătre un stat a ărui legislație nu prevede un nivel de prote ție cel puți  

egal cu cel oferit de Regulament este posibil numai daca exista gara ții suficiente cu privire 

la prote ția drepturilor fundamentale ale Persoanelor vizate. Aceste gara ții vor fi stabilite 

de Instituția Prefe tului Județul Sălaj in contracte încheiate cu furnizorii/ prestatori de 

servicii ătre care se va realiza transferul Datelor. 

 
CAPITOLUL 10.  

SECURITATEA ACTIVITATILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
INCIDENTE DE SECURITATE IN DOMENIUL PROTECTIEI DATELOR 

 

.  Se uritatea prelu rării 
 

Instituția Prefe tului Județul Sălaj va aplica masurile tehnice si organizatorice 

adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

odifi ării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva 

comporta transmisii de date in cadrul unei rețele, precum si împotriva ori ărei alte forme 

de prelucrare ilegala. 

Acest lucru se apli ă indiferent da ă datele sunt prelucrate electronic sau pe suport 

de hârtie. Aceste masuri asigura un nivel de securitate adecvat in ceea ce privește riscurile 

pe care le reprezi tă prelucrarea, precum si in ceea ce privește natura datelor care trebuie 

protejate. 

 

10.2 Incidente de securitate  

 

Incidentul in domeniul prote ției Datelor, stocate sau transmise, reprezi tă orice 

eveniment care afe tează o fide țialitatea, integritatea sau disponibilitatea acestor date. 

 In principal, constituie incident de prote ția datelor: 

 pierderea, sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizata ori accidentala a 

datelor; 

 modificarea neautorizata si nejustificata a datelor; 

 accesul neautorizat la mediile pe care sunt stocate date. 

 Reprezi tă risc de incident ur ătoarele: 
 nerespectarea regulilor privind depozitarea, utilizarea sau distrugerea mediilor de stocare 

i  uz pe are su t păstrate date. 
 orice situație de atura sa afe teze o fide țialitatea, i tegritatea sau dispo i ilitatea 

datelor. 
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Orice incident de prote ția datelor trebuie comunicat in cel mai scurt timp DPO, în 

vederea otifi ării ANSPDCP despre acest fapt și a operatorului de date Instituția 
Prefe tului Județul Sălaj. 

Notificarea ătre ANSPDCP trebuie formulata in termen de 72h de la momentul la 

care Operatorul a luat la u oști ța despre incident. 

Î  azul î  are î ăl area se urității datelor u ara ter perso al este sus epti ilă 
să ge ereze u  ris  ridi at pe tru drepturile și li ertățile persoa elor fizi e, I stituția 
Prefe tului Județul Sălaj i for ează persoa a vizată fără î târzieri ejustifi ate u privire 
la a eastă î ăl are. 
 

10.3 Co fide țialitatea pro esării 
 

Datele personale su t o siderate o fide țiale. 
Ori e ole tare, prelu rare sau utilizare eautorizată a a estor date de ătre 

a gajați este i terzisă. 
A gajaților li se interzice să utilizeze date cu caracter personal în scopuri private sau 

comerciale, să le dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pu ă la dispoziție în orice alt 

mod. Șefii de servicii, birouri, respectiv, responsabilii de compartimente trebuie să 

informeze personalul din subordine, î ă de la începutul relației de u ă, cu privire la 

o ligația de a proteja și de a păstra o fide țialitatea datelor personale și a i for ațiilor.  
A eastă o ligație ră â e î  vigoare hiar și după î heierea perioadei de a gajare. 
 

  

CAPITOLUL 11  
RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCȚIUNI 

 
     Fu țiile executive șefii de servicii, birouri, responsabili compartimente) din cadrul 

i stituției sunt responsabile pentru prelucrarea datelor în zona lor de responsabilitate. Prin 

urmare, ei sunt o ligați să se asigure ă eri țele legale pentru prote ția datelor și cele 

o ți ute în politica de prote ție a datelor personale, sunt îndeplinite. 

Personalul de conducere este responsabil pentru asigurarea ăsurilor organizatorice, 

tehnice și a celor care ți  de resursele umane pentru ca orice prelucrare a datelor să se 

efectueze în conformitate cu legislația în vigoare privind prote ția datelor cu carcater 

personal. Conformitatea cu aceste eri țe este responsabilitatea fie ărui angajat. 

Da ă Autoritatea Națio ală de Supraveghere efe tuează un control vizând prote ția  

datelor cu caracter personal, trebuie informat imediat Responsabilul cu prote ția datelor 

(DPO) din cadrul i stituției. 
Responsabilul cu prote ția datelor personale din cadrul i stituției este persoana de 

contact care este i pli ată în mod orespu zător și în timp util în toate aspectele legate 

de prote ția datelor cu caracter personal. 
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Acesta poate efectua verifi ări și trebuie să-i familiarizeze pe a gajați cu o ți utul 
politicilor de prote ție a datelor. Este necesar un management relevant pentru a susți e 

Responsabilul cu prote ția datelor personale în efortul său.  
Pentru prelucrarea datelor care pot prezenta riscuri speciale pentru drepturile individuale 

ale persoanelor vizate, Responsabilul cu prote ția datelor personale trebuie să fie informat 

înainte de începerea pro esării. Acest lucru este valabil în special la date personale extrem 

de sensibile.  

Prelucrarea e orespu zătoare a datelor cu caracter personal sau alte î ăl ări ale 

legilor privind prote ția datelor conduce la suportarea sa țiu ilor prevăzute de 

regle e tările interne, de Regulamentul UE nr.679/2016 și de legislația în vigoare. 

 

 

 

Elaborat, 

Responsabil cu prote ția datelor personale 

Raul Mo uța 

 

 

 
 
 


