
 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI  

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI, cu sediu în Calea Unirii, nr. 67, județul 
Prahova, tel. 0244211363, fax: 0244211287, website: pbs.infoprimarie.ro, email: 
pbs@opticnet.ro,  în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informează prin 
prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în 
legătură cu această prelucrare.  

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

În conformitate cu 
 

 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date,  

 Legea 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, modificată și completată, 

  Decizia ANSPDCP  nr.128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării 
de încălcare a securității datelor cu caracter personal  

 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 Alte acte normative cu incidență în îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea autorității 

publice, 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI prelucrează datele personale în conformitate 
cu prevederile GDPR, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în 
conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru îndeplinirea sarcinilor executate în 
interes public/ in cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investită. 

Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se dă implicit prin cererile  pe care 
dumneavoastră le formulați pentru a obține adeverințe, certificate fiscale, autorizații, 
deschideri de rol agricol/fiscal, etc. 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, PRIMĂRIA ORAȘULUI 
BOLDEȘTI-SCĂENI prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să 
realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări/petiții/ a  vă elibera documente 
solicitate, etc. 

Temeiul legal al prelucrării datelor 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-
SCĂENI  în vederea îndeplinirii unei obligații legale/ pentru îndeplinirea unei sarcini care 



servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este 
investit operatorul. 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (care dezvăluie 
originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice 
sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru 
identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau de date privind viața 
sexuală sau orientarea sexuală), prelucrarea acestora se va face numai în baza 
consimțământului.  

Tipuri de date cu caracter personal  prelucrate 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI  colectează și prelucrează  numai datele 
personale necesare în îndeplinirea obligațiilor legale și a sarcinilor care servesc interesului 
public sau care rezultă din exercitarea autorității publice.  

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul 
serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul PRIMĂRIEI ORAȘULUI BOLDEȘTI-
SCĂENI sunt următoarele: 

Pentru secretariat/relații publice/petiționare/formulare de solicitări persoane fizice/juridice 

 nume, prenume, 
 semnătura, 
 detalii de contact - număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, 

CUI, etc., 
 serie și număr CI/BI 
 CNP 

Pentru solicitări de eliberare diverse tipuri de adeverințe, certificate fiscale, autorizații, 
încasare impozite și taxe, etc.  

 nume, prenume 
 semnătura, 
 detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de 

domiciliu/reședință, etc., 
 serie și număr CI/BI 
 CNP 
 date referitoare la proprietatea mobilă și imobilă 

Pentru organizare/derulare concursuri de angajare, promovare: 

 nume, prenume, 
 funcție, profesie 
 tipul studiilor și specializărilor  
 date privind sănătatea 
 denumirea angajatorilor 



 detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă email, adresă poștală 
 serie și număr CI/BI 
 CNP 

Pentru asigurarea transparenței (salariați și consilieri locali): declarații de avere, declarații de 
interese, declarații de interese personale, etc. 

 nume, prenume, 
 funcție, profesie 
 componența familială 
 date privind situația economică (bunuri aflate in proprietate, veniturile familiei) 
 denumirea angajatorilor 
 detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă email, adresă poștală 
 serie și număr CI/BI 
 CNP 
 date referitoare la proprietatea mobilă și imobilă 

Pentru activități specifice de evidență a persoanelor și stare civilă: 

 nume, prenume, 
 funcție, profesie 
 componența familială 
 date privind situația economică (bunuri aflate in proprietate) 
 denumirea angajatorilor 
 detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă de 

domiciliu/reședință 
 acte de stare civilă (certificate naștere, certificate căsătorie, certificate deces, etc) 

Pentru încheiere contracte pentru lucrări sau servicii, pentru furnizarea de bunuri/servicii: 

 nume, prenume reprezentant legal/administrator 
 date despre firmă 
 detalii de contact - număr de telefon, adresă de email, adresă poștală, CUI, etc. 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI își rezervă dreptul de a solicita și alte date 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor, strict în 
conformitate cu prevederile legale. 

Sursa datelor cu caracter personal 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI prin serviciile/birourile/compartimentele 
colectează date personale direct de la persoana vizată sau de la terți (cum ar fi alte instituții 
ori entități care se adresează instituției ori alte persoane vizate) sau din documente publice. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi următorii: 

 alte instituții/autorități centrale, județene și locale; 
 instanțele de judecată; 



 în cadrul activității de control (Curtea de Conturi). 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de 
destinatari precizați anterior. 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor 
demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor 
din cadrul PRIMĂRIEI ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI, după care vor fi arhivate potrivit 
legislației aplicabile. 

Perioadele de stocare a documentelor sunt prevăzute in Legea nr. 16/1996, legea arhivelor 
naționale, republicată, și in legislația specifică, pe tipuri de activități.  

Drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale aplicabile, persoanele vizate beneficiaţi de dreptul de acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual 

automatizat. 

În cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate fără 
respectarea prevederilor legale în domeniu, vă puteți adresa Primăriei orașului Boldești-
Scăeni sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
Plângerile pot fi transmise prin poștă sau depuse la sediul nostru (Calea Unirii, nr.67, cod 
poștal 105300, județul Prahova), la registratura generală de la sediul Autorității Naționale de 
de Supraveghere (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 
București, România)  sau pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, ori prin 
utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a autorității, la secțiunea 
Plângeri https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.  

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția 
datelor din PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI la adresa: pbs@opticnet.ro, sau în 
scris la sediul instituției. 

 

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro
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