NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce priveṣte prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi privind libera circulație a acestor
date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul
acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar ṣu uniform pe teritoriul Uniunii
Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Identitatea operatorului
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Instituția noastră prelucrează datele cu caracter personal conform prevederilor legale în
vigoare, referitoare la administrația publică locală.
Drepturile persoanelor fizice
Dreptul la acces
Presupune dreptul de a obține o confirmare din partea instituției noastre a faptului că sunt prelucrate
sau nu datele cu caracter personal ale persoanei vizate ṣi, în caz afirmativ, oferirea accesului la datele
respective ṣi informarea cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate acestea.
Dreptul la portabilitatea datelor
Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent ṣi care
poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru
este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la rectificare
Acest drept se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în
care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor
Persoana fizică are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri
nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimțământului
și inexistența unui alt motiv juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există
un alt motiv legitim care să justifice prelucrarea; 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
unei societăți informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în
care este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul UE 2016/679.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată ṣi datată, transmisă la
sediul Consiliului Județean Sălaj, situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, jud.
Sălaj, CUI 4494764.
În plus, din 25 mai 2018, daca ai nemulţumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor
personale te poţi adresa Responsabilului pentru protecţia datelor la adresa de e-mail dpo@cjsj.ro.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Link - www.dataprotection.ro

