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ANEXA NR.6
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 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), ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter
personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligaţia de a le administra
în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.
Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și
taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea
teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, servicii de administrare a domeniului public și
privat al orașului, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și
prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea
de autorizații/certificate/avize/acorduri/adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de interes
public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea
proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice,
constatarea și sancționarea contravențiilor, sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței
publice.
Sunteţi obligați să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile specificate mai sus.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor
prevăzute de lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 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) beneficiaţi de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea
datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la
Primăria orașului Șimleu Silvaniei, cu sediul în str. Libertății nr. 3, județul Sălaj, tel: 0260678622, fax:
0260679220, e-mail: primaria_simleu@yahoo.com.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai
curând posibil.
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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘIMLEU
SILVANIEI, ca structură fără personalitate juridică din subordinea OPERATORULUI ORAȘUL ȘIMLEU
SILVANIEI, este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1976.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 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), SPCLEP ȘIMLEU SILVANIEI prelucrează în mod legal, prin mijloace automatizate şi
manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, numele și
prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, cetățenia, naționalitatea, datele din actele de stare
civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, ocupația, starea civilă, situaţia militară,
imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul actului de
stare civilă, seria și numărul certificatului de stare civilă, mențiunile de pe marginea actelor de stare
civilă, evidența electorală.
Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal
prin următoarele acte normative:
 Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 HG nr. 497/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

2.Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de
SPCLEP Șimleu Silvaniei, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, în
următoarele scopuri: evidenţa persoanelor, stare civilă și evidență electorală. Actualizarea şi
valorificarea datelor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de
către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul
M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
3.Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de SPCLEP Șimleu
Silvaniei sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate
naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, protecție
socială, notari publici, alte autorități/instituții/servicii publice, la care se adaugă unele persoane
fizice și persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii.
4.Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii
documentelor necesare în vederea eliberării actelor de stare civilă și a actelor de identitate, în
aplicarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau
sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din OUG nr. 97/2005.

