
COMUNA

privind desemnarea persoanei responsabile cu
la n ivelul Primlriei Comunei

Ec. Pavel Bereqoae, Primarul comunei Gheriegti;
AvAnd in vedere referatul Secretarului Comunei

propune desemnarea unei persoane din aparatul de

responsabi16 cu proteclia datelor cu caracter personal, la
Neam{;

lindnd cont de prevederile:
Legii nr. 67712001 privind protec.tia persoane

personal gi libera circulalie a acestor date, actual

Regulamentul nr. 67912016 pentru proteclia
datelor cu caracter personal ;i privind li
Directivei 95l46lCE ( Regulamentul general

data de 27.04.2016 qi pubticat in Jurnalul Ofi
04.05.201 6;

in temeiul prevederilor art. 68 alin. (l) pi ale art.l
privind administralia publica locald, republicati, cu modifi

Art.l. - (l) IncepAnd cu data prezentei
proteclia datelor cu caracter personal, la nivelul Prim[riei
COCUTI CENOVEVA - ROXANA, avind func.tia de i

programe europene.' din cadrul aparatului de specialitate

la indeplinire obligaliile stabilite in legislalia aplicabild
care igi desfigoard activitatea.

(2) FiEa postului doamnei Cocuii Genoveva - Ro

Regulamentul nr. 6'1912016 pentru proteclia persoanelor

caracter personal Ei privind libera circulalie a acestor date

( Regulamentul general privind proteclia datelor). respecti
- infbrmarea gi consilierea corrducerii Primariei

se ocupd de prelucrare, cu privire la obligaliile care le rev

altor dispozilii de drept ale Uniunii sau drept intern, referi
- monitorizarea respectdrii prevederilor

ale Uniunii sau de drept intern, referitoare la
Gherf,eqti, in ceea ce priveqte proteclia datelor cu

gi acliunile de sensibilizare qi de formarea a

$i auditurile aferente;

ROMANIA
JUDETUL

PRIMAR

DISPOZIT

DISPUN

datelor cu caracter personal,
judelul Neaml

i nr. 4931124.05.201 8, prin care se

ialitate al Primarului Comunei Ghertregti,

ivelul Primiriei Comunei Gherneqti, jude{ul

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

lor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea

circulalie a acestor date gi de abrogare a

d proteclia datelor), adoptat la Bruxelles in
al Uniunii Europene nr. l19L din data de

alin. (l) litera "a", din Legea nr.2l512001,
ile qi completirile ulterioare ,

desemnez ca persoane responsabild cu

omunei Gherdeqti, judelul Neam1, pe doamna
in cadrul Compartimentului proiecte,

Primarului comunei Gheriegti, care va duce

datelor personale pentru institulia in

va fi completatd cu atribuliile cuprinse in
in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu

de abrogare a Directivei 95146/CE

unei Cherieqti, precum qi a angajalilor care

n in temeiul Regulamentului nr.67912016 qi a

la proteclia datelor;
ui nr. 67912016, a altor dispozilii de drept

datelor gi a politicilor Primiriei Comunei
personal, inclusiv alocarea responsabilitirilor
implicat in operaliunile de prelucrare, precum



- fumizarea de consiliere. la cerere, in
datelor gi monitorizarea l'unclionirii acesteia,

67912016;
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
- asumarea rolului de punct de contact pentru

de prelucrare, inclusiv consultarea prealabili menlionat6 la
precum Ei, dace este cazul, consultarea cu privire la orice

(3) in exercitarea atribuliilor stabilite in R

datelor are obligalia de a respecta secretul sau confidenli
cu dreptul intern qi este responsabil direct in fala Primarului
atributii.

Art.2. - Secretaru I Comunei va asigura co

autoritetilor interesate.

N,...&?...
Din 25 mai 201 8

ceea ce

ln

PRIMAR,
B

evaluarea impactului asupra protecliei
cu anicolul 35 din Regulamentul nr.

de supraveghere privind aspectele legate

articolul 36 din Regulamentul nr.67912016,
c hestiu ne;

I nr. 67912t)16, responsabilul cu protectia
in conformitate cu dreptul Uniunii sau

unei GherSe5ti, pentru realizarea acestor

prezentei persoanelor, instituliilor gi

Avizat pentru legalitate,
Secretar.,.r

pilinceanu varcer4!

/


