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                                      DISPOZIŢIE  

      privind desemnarea persoanei responsabile cu prelucrarea datelor cu  

            caracter personal în cadrul Primăriei comunei Gura Vitioarei 

 

 

          Având în vedere prevederile art.V şi art.Vlll din legea nr.129/2018 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 
a acestor date, 
        În temeiul dispozitiilor art. 68 alin.1, art.72 alin.1şi art.115 alin.1 lit.a,alin.2 si 
alin.5- alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
        Viceprimarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                                
                                      DISPUNE : 

 
ART. 1 – Se desemnează numita Muşat Andreea –Luiza , inspector principal în 
aparatul de specialitate al primarului , persoană responsabilă cu prelucrarea datelor 
cu caracter personal în cadrul Primariei comunei Gura Vitioarei , care va exercita 
următoarele atribuţii : 

a) asigură conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal cu dispoziţiile legale aplicabile  

b) informează persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu 
caracter personal 

c) informează persoana vizată cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de 
date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le 
sunt dezvăluite datele 



d) comunică, în forma inteligibilă, datele care fac obiectul prelucrării, precum 
si  oricare informaţii disponibile cu privire la originea datelor  

e) informează persoana vizată asupra principiilor de funcţionare a 
mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor cu 
caracter personal 

f) informează asupra existenţei dreptului de intervenţie asupra datelor si a 
dreptului de opozitie, precum si a condiţiilor în care pot fi exercitate  

g) informează asupra posibilităţii de a înainta plângere către Autoritatea 
naţională de supraveghere , precum si de a se adresa instanţei competente de 
contencios administrativ pentru atacarea deciziilor operatorului, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare , în cazul în care a suferit un 
prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată 
ilegal 

h) respectă şi pune în aplicare prevederile Regulamentului UE 2016/679 al  
Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice, 
precum şi a altor dispoziţii de drept intern referitoare la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi la protecţia acestor date. 

ART.2 – Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se revocă dispoziţia 
nr.223/29.06.2015 privind aprobarea Ghidului pentru exercitarea drepturilor de 
catre persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul 
Primariei comunei Gura Vitioarei. 
ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
însărcinează persoana desemnată . 
ART.4 – Actul administrativ emis se comunică , prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, persoanelor interesate si instituţiilor abilitate . 
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