
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Primăria comunei Mogoșești, cu sediul în sat Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași, 

colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor). 

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale 

sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este 

importantă pentru noi. 

 

BAZĂ LEGALĂ:  

1. Legea nr. 677/2001 pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date; 

2. Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE.(,,GDPR) 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

UAT COMUNA MOGOȘEȘTI 

Cod fiscal 4540437 

Tel. 0232294411, fax 0232294414 

E-mail contact@mogosesti-primaria.ro  

 

mailto:contact@mogosesti-primaria.ro


DEFINIȚII: 

Operator de date cu caracter personal poate fi orice pesoana fizică sau juridică, de drept privat ori de 

drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste 

scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu personal sau care este astfel desemnat într-un act 

normativ. 

Autoritatea națională de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal ( ANSPDCP), cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 

Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, autoritate publică cu personalitate juridică, 

autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică, precum și față de orice persoană fizică 

sau juridică. 

TERMENI: în înțelesul Legii nr. 677/2001 

Date cu caracter personal- inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau 

identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi 

identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

 

Prelucrare datelor cu caracter personal - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate 

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, 

stergerea sau distrugerea;  

 

TERMENI: în înțelesul regulamentului (UE) 2016/679/27.04.2016 

 1. "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau 

identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi 

identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

   2. "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea 

la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;  

   3. "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 

limita prelucrarea viitoare a acestora;  



   4. "creare de profiluri" inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal 

care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale 

referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la 

locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, 

comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;  

   5. "pseudonimizare" inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat 

acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii 

suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul 

unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu 

caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;  

   6. "sistem de evidenta a datelor" inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 

conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii 

functionale sau geografice;  

   7. "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism 

care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 

intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii 

sau in dreptul intern;  

   8. "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, 

agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;  

   9. "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism 

careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu 

toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei 

anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate 

destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile 

in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;  

   10. "parte terta" inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism 

altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub 

directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze 

date cu caracter personal;  

   11. "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, 

informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau 

printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;  

   12. "incalcarea securitatii datelor cu caracter personal" inseamna o incalcare a securitatii care duce, 

in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a 

datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat 

la acestea;  

   13. "date genetice" inseamna datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice 

mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice, care ofera informatii unice privind fiziologia sau 

sanatatea persoanei respective si care rezulta in special in urma unei analize a unei mostre de material 

biologic recoltate de la persoana in cauza;  



   14. "date biometrice" inseamna o date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de 

prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei 

persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile 

faciale sau datele dactiloscopice;  

   15. "date privind sanatatea" inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala 

a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii 

despre starea de sanatate a acesteia;  

   16. "sediu principal" inseamna:  

   (a) in cazul unui operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia 

centrala a acestuia in Uniune, cu exceptia cazului in care deciziile privind scopurile si mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal se iau intr-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care 

are competenta de a dispune punerea in aplicare a acestor decizii, caz in care sediul care a luat 

deciziile respective este considerat a fi sediul principal;  

   (b) in cazul unei persoane imputernicite de operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in 

care se afla administratia centrala a acesteia in Uniune, sau, in cazul in care persoana imputernicita de 

operator nu are o administratie centrala in Uniune, sediul din Uniune al persoanei imputernicite de 

operator in care au loc activitatile principale de prelucrare, in contextul activitatilor unui sediu al 

persoanei imputernicite de operator, in masura in care aceasta este supusa unor obligatii specifice in 

temeiul prezentului regulament;  

   17. "reprezentant" inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de 

catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27, care reprezinta 

operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in 

temeiul prezentului regulament;  

   18. "intreprindere" inseamna o persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate economica, 

indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociatii care desfasoara in mod 

regulat o activitate economica;  

   19. "grup de intreprinderi" inseamna o intreprindere care exercita controlul si intreprinderile 

controlate de aceasta;  

   20. "reguli corporatiste obligatorii" inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter 

personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe 

teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu 

caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari 

terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate 

economica comuna;  

   21. "autoritate de supraveghere" inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat 

membru in temeiul articolului 51;  

   22. "autoritate de supraveghere vizata" inseamna o autoritate de supraveghere care este vizata de 

procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:  

   (a) operatorul sau persoana imputernicita de operator este stabilita pe teritoriul statului membru al 

autoritatii de supraveghere respective;  



   (b) persoanele vizate care isi au resedinta in statul membru in care se afla autoritatea de 

supraveghere respectiva sunt afectate in mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate in mod 

semnificativ de prelucrare; sau  

   (c) la autoritatea de supraveghere respectiva a fost depusa o plangere;  

   23. "prelucrare transfrontaliera" inseamna:  

   (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor sediilor din mai 

multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul 

Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are sedii in cel putin doua state 

membre; sau  

   (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor unui singur sediu 

al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaza 

in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ persoane vizate din cel putin 

doua state membre;  

   24. "obiectie relevanta si motivata" inseamna o obiectie la un proiect de decizie in scopul de a stabili 

daca exista o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste 

operatorul sau persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in 

mod clar importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si 

libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter 

personal in cadrul Uniunii;  

   25. "serviciile societatii informationale" inseamna un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 

alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului;  

   26. "organizatie internationala" inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate 

de dreptul international public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord incheiat intre 

doua sau mai multe tari sau in temeiul unui astfel de acord.  

 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII: 

 

(1) Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele 

conditii:  

   (a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  

   (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau 

pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;  

   (c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;  

   (d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice;  

   (e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau 

care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;  

   (f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, 

cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei 



vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este 

un copil.  

    Litera (f) din primul paragraf nu se aplica in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in 

indeplinirea atributiilor lor.  

   (2) Statele membre pot mentine sau introduce dispozitii mai specifice de adaptare a aplicarii 

normelor prezentului regulament in ceea ce priveste prelucrarea in vederea respectarii alineatului (1) 

literele (c) si (e) prin definirea unor cerinte specifice mai precise cu privire la prelucrare si a altor 

masuri de asigurare a unei prelucrari legale si echitabile, inclusiv pentru alte situatii concrete de 

prelucrare, astfel cum este prevazut in capitolul IX.  

   (3) Temeiul pentru prelucrarea mentionata la alineatul (1) literele (c) si (e) trebuie sa fie prevazut in:  

   (a) dreptul Uniunii; sau  

   (b) dreptul intern care se aplica operatorului.  

    Scopul prelucrarii este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, in ceea ce priveste prelucrarea 

mentionata la alineatul (1) litera (e), este necesar pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes 

public sau in cadrul exercitarii unei functii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic 

poate contine dispozitii specifice privind adaptarea aplicarii normelor prezentului regulament, printre 

altele: conditiile generale care reglementeaza legalitatea prelucrarii de catre operator; tipurile de date 

care fac obiectul prelucrarii; persoanele vizate; entitatile carora le pot fi divulgate datele si scopul 

pentru care respectivele date cu caracter personal pot fi divulgate; limitarile legate de scop; perioadele 

de stocare; si operatiunile si procedurile de prelucrare, inclusiv masurile de asigurare a unei prelucrari 

legale si echitabile cum sunt cele pentru alte situatii concrete de prelucrare astfel cum sunt prevazute 

in capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern urmareste un obiectiv de interes public si este 

proportional cu obiectivul legitim urmarit.  

   (4) In cazul in care prelucrarea in alt scop decat cel pentru care datele cu caracter personal au fost 

colectate nu se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, 

care constituie o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica pentru a proteja 

obiectivele mentionate la articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili daca prelucrarea in alt 

scop este compatibila cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate initial, ia in 

considerare, printre altele:  

   (a) orice legatura dintre scopurile in care datele cu caracter personal au fost colectate si scopurile 

prelucrarii ulterioare preconizate;  

   (b) contextul in care datele cu caracter personal au fost colectate, in special in ceea ce priveste relatia 

dintre persoanele vizate si operator;  

   (c) natura datelor cu caracter personal, in special in cazul prelucrarii unor categorii speciale de date 

cu caracter personal, in conformitate cu articolul 9, sau in cazul in care sunt prelucrate date cu caracter 

personal referitoare la condamnari penale si infractiuni, in conformitate cu articolul 10;  

   (d) posibilele consecinte asupra persoanelor vizate ale prelucrarii ulterioare preconizate;  

   (e) existenta unor garantii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.  

 

 

 



SCOPUL ÎN CARE SE FACE PRELUCRAREA DATELOR: 

 

Scopurile prelucrării, pe activităţi: 

Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii, 

Colectare debite/ recuperare creanţe; 

Emitere autorizaţii/ licenţe; 

Eliberarea adeverințelor de rol și a certificatelor fiscale, fișe de bibliotecă 

Resurse umane; 

Fond funciar; 

Gestiunea economico-financiară şi administrativă; 

Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei 

Mogoșești; 

Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Mogoșești; 

Evidenţa populaţiei şi Stare civilă; 

Protecţia şi asistenţa socială; 

Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Registrul electoral - evidenţă electorală ; 

Arhivă 

Statistică 

Registratura, Relaţii publice, Secretariat. 

Soluţionare petiţii/sesizări; 

Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese; 

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016). 

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal : 

Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale; 

Dreptul de acces la date este prevăzut în art. 13 din Legea nr. 677/2001. 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an, confirmarea fptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate e acesta. 

Operatorul este obligat în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc 

solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele: 

- Informații referitoare la scopurile prelucrării datelor, categoriile de date avute în vedere și 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele. 

- Comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a 

oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; 

- Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectează orice 

prelucrarea automată a datelor care vizează persoana respectivă; 



- Informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, 

precum și condițiile în care pot fi exercitate; 

- Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu 

caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr. 677/2001, de a inainta plângere către 

A.N.S.P.D.C.P., precum și de a de adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în 

conformitate cu dispozițiile prezxentei legi. 

Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii 

cererii. 

Dreptul de intervenție asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea nr. 677/2001. 

Orice persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: 

- După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este 

conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

- După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă 

prezentei legi; 

- Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă acestă notificare nu se 

dovedește imposibilă. 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia 

i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la 

data primirii cererii. 

Dreptul de opoziție este prevăzul la art. 5 din Legea nr. 677/2001. 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemediate și legitime de 

situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în 

care existădispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele 

în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o 

justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct,în numele operatorului 

sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art. 17 din Legea nr. 677/2001. 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obține: 

Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adopta exclusiv pe 

baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinată să 

evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, 

comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; 

Reevaluarea oricărei alte decizii  luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă 

decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai 

sus. 



Dreptul de a se adresa justiției este prevăzut la art. 18 din Legea nr. 677/2001. 

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele 

vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 

677/2001, care le-au fost încălcate. 

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Identificarea operatorului: 

COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, COD FISCAL 4540437, Tel.0232294411, 

Fax.0232294414, E-mail contact@mogosesti-primaria.ro, reprezentant legal, Popa-Roșu 

Rodica – Primar. 

Responsabil protecția datelor cu caracter personal 

 ANTON MARIANA, SECRETAR GENERAL, tel.0232294411, int.200, e-mail 

antonmariana@mogosesti-primaria.ro  

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, către care acestea pot fi comunicate: 

Persoanele vizate: angajați, alte persoane, reprezentanți legali ai persoanelor vizate, autorități 

publice centrale/locale, în condițiile legii. 

Drepturile de care beneficiază persoanele vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 ART.12 din legea nr. 677/2001 Informare persoanei vizate 

 ART.13 din legea nr. 677/2001 Dreptul de acces la date 

 ART.14 din legea nr. 677/2001 Dreptul de intervenție asupra datelor 

 ART.15 din legea nr. 677/2001 Dreptul de opoziție 

 ART.17 din legea nr. 677/2001 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

 ART.18 din legea nr. 677/2001 Dreptul de vă se adresa instituției 

 Datele prelucrate nu vor fi transferate în străinătate, în condițiile legii. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană vizată se poate adresa cu o cerere în formă scrisă, 

datată și semnată la compartimentul registratură  al Primăriei Mogoșești. 

  Întocmit, 

    persoana responsabilă cu protecția datelor 

cu caracter personal la nivelul comunei Mogoșești  

  Secretar general, 

Anton Mariana 
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