CONSILIUL LOCALA AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț cu sediul în Tîrgu Neamț, strada
Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Neamț, reprezentată de domnul Buduroi Emanuel, în calitate de director
executiv, în temeiul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE(Regulamentul General privind Protecția Datelor) vă aduce
la cunoștință
următoarele:
Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul European privind Protecția Datelor cu
Caracter Personal, respectiv datelor aparținând persoanelor fizice.Ca regulă generală, orice entitate,
indiferent de țara în care își desfășoară activitatea, este obligată să țină cont și să aplice noile cerințe, dacă
utilizează date cu caracter personal ale unor persoane fizice aflate în Uniunea Europeană.
Pe scurt, D.A.S. a orașului Tîrgu Neamț colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale
persoanelor vârstnice, ale persoanelor cu dizabilități, ale familiilor și copiilor, precum și ale altor
categorii de persoane aflate în situații de risc/dificultate din orașul Tîrgu Neamț, pe care le primim, fie
personal de la dumneavoastră, fie prin intermediul altor instituții publice, în vederea îndeplinirii
atribuțiilor prevăzute de lege.
De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal, pot fi comunicate/transmise, după caz,
către autorităţi publice centrale, autorități publice locale, instituții publice, ori de câte ori este nevoie în
scopul aplicării prevederilor legale privind beneficiile şi/sau serviciile pe care le-ați solicitat. În cazul
înscrisurilor/documentelor supuse regimului de publicitate reglementate prin legi speciale, acestea sunt
comunicate și autorităţilor publice specializate în materie.
Vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a păstra în deplină siguranță datele cu caracter
personal utilizate și le vom folosi doar în scopurile permise de lege.
În continuare, veți găsi mai multe informații cu privire la activitățile desfășurate în acest sens de
instituția noastră.
Definiții
 Date cu caracter personal (Date personale)-Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu
Neamț colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când solicitați
acordarea de servicii/beneficii sociale (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea
cererilor de acordare a serviciilor/beneficiilor sociale, puse la dispoziție de structurile organizatorice din
cadrul D.A.S, precum și informațiile din actele/documentele anexate la cerere).
Datele cu caracter personal solicitate sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul
prelucrării, precum și pentru administrarea în condiții de siguranță a acestor date. În funcţie de situaţie,
Direcția de Asistență Socială prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data
şi locul naşterii, cetăţenia, adresa de domiciliu/reşedinţa, date din acte de stare civilă, serie/nr. de B.I, C.I,
codul numeric personal, nr. de telefon fix/mobil, nr. fax, e-mail, profesie, loc de muncă, situaţia familială,
situaţie economică şi financiară, date privind bunurile deţinute, date privind starea de sănătate etc.
Refuzul de a furniza Direcției de Asistență Socială datele dumneavoastră cu caracter personal
necesare, atrage imposibilitatea acordării serviciilor/beneficiilor sociale solicitate.
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 Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul DAS Tg.Neamț: pagina de
internet a Primăriei orașului Tîrgu Neamț, Direcția de Asistență Socială - Protecția datelor cu caracter
personal.
 Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezintă o operațiune sau un set de operațiuni
efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, în mod direct și/sau indirect
prin intermediul împuterniciților, 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, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
D.A.S. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă şi în măsura în care v-ați dat
consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară în
vederea îndeplinirii unei obligaţii legale. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal îl constituie respectarea obligațiilor legale în vederea soluționării cererii dumneavoastră:
- pentru realizarea obiectului unui contract;
-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
-în scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante,
al întocmirii documentelor de angajare şi a altor documente ce vizează relaţiile de muncă.
-prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau altei persoane fizice;
-prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 Persoana vizată (beneficiar) : persoană fizică ale cărei Date Personale sunt obiect al prelucrării
datelor cu caracter personal și care poate fi: beneficiar de servicii sociale furnizate de către DAS ori alți
furnizori de servicii sociale publici/privați, reprezentantul legal al copilului/adultului cu/fără dizabilități,
salariați ai instituției (inclusiv asistentul personal etc);
 Durata prelucrării: Datele Personale colectate de către Operator vor fi prelucrate:
- pe toată perioada furnizării serviciilor sociale;
- ulterior expirării perioadei de furnizare a serviciilor sociale, pe o perioadă conformă cu termenele
legale de arhivare;
Datele sunt colectate și prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul Direcției de
Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț, fiecare funcționar public folosind minimul necesar de date în
vederea executării sarcinilor de serviciu .
Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:
 dreptul de a fi informat cu privire la Datele personale prelucrate de către DAS ;
 dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea instituției noastre
că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele
respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate;
 dreptul la portabilitatea datelor – datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și
electronic, în baze de date prelucrate manual, și se referă la dreptul de a primi datele personale într un
format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să
fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
 dreptul la opoziție – vizează dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în
care vă aflați, prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului;
 dreptul la rectificare –înseamnă că aveți dreptul să ne cereți și noi să corectăm atunci când
datele dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia noastră și prelucrate de către noi sunt
incomplete, inexacte ori s-au modificat de la data colectării;
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 dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita
ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre
următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru
prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter
personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei
obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societății informaționale;
 dreptul la restricționarea prelucrării – înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a obține
restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum
- atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea
exactității acelor date;
- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora,
solicitând restricționarea utilizării lor;
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul DAS a
orașului Tîrgu Neamț.
 dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal -conform Regulamentulului General privind Protecția Datelor aveți
dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală în scopul includerii
dumneavoastră în categoria beneficiarilor serviciilor de asistență socială furnizate de către D.A.S.
Pentru orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă
doriți să vă exercitați un drept, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către
Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț, la adresa: Tîrgu Neamț, strada Ștefan cel Mare,

nr. 62 .

În plus, începând cu data de 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de
prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor (DPO) la adresa
das_ tgnt@yahoo.com.
Această Notă de informare este realizată pentru informarea dumneavoastră, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Direcția de
Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț își rezervă dreptul de a modifica/actualiza această notă
informativă în cazul intervenirii unor modificări.

Elaborat,
Responsabil cu protecția datelor
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