
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIA
Nr.279 din 05.12.2018

privind desemnarea responsabilului pentru protecfia datelor cu caracter personal
la nivelul Primiriei comunei Ion Creangl

Primarul comunei Ion Creangd, judeful Neam!,
Cu respectarea normelor privind modul de constituire, organizare, componenfd,

atributiile, funclionare, modul de sesizare qi procedura de lucru ale comisiilor de

disciplinS;
Avdnd in vedere prevederile:

- Legii nr. 190 din I 8 iulie 201 8 privind mdsuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului European qi al Consiliului
din27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor frzice in ceea ce privegte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a

acestor date gi de abrogare a Directivei95l46lCE (Regulamentul general
privind proteclia datelor)

- Regulamentului (UE) 67912016 al Parlamentului European gi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce priveqte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acestor

^ date gi de abrogare a directivei 95l46lCE;
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (l) lit. e) qi art. 68 alin. (l) din Legea nr.21,512001

privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,.

DISPUN:

Art.l. De la dataprezentei se desemneazd ca persoand responsabilS cu proteclia
datelor cu caracter personal, domnul BUDA MIHAI , av6nd funcfia de consilier
personal primar.

Art.2 alin.(l) Responsabilul cu protecJia datelor are urm6toarele atribu{ii principale,
atribulii care vor suplimenta figa postului:

a)informarea gi consilierea institufiei, precum gi a angajafilor care se ocupd de

prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obliga{iile care le revin in temeiul
Regulamentului (UE) 67912016 qi a dispozitiilor legislaliei nationale referitoare la
proteclia datelor;

b)monitori zar ea respe ctdrii prevederi lor Re gulamentului (UE) 67 9 I 20 1 6, a
dispozitiilor legislaliei nationale referitoare la proteclia datelor gi

politicilor/procedurilor interne ale institufiei/societdlii in ceea ce priveqte protecJia

datelor cu caracter personal, inclusiv alocarearesponsabilitdlilor gi actiunile de

sensibilizare qi de formare a personalului implicat in operafiunile de prelucrare, precum
gi audit-urile aferente;

c)furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveqte evaluarea impactului
asupra protectiei datelor gi monitorizarea func{iondrii acesteia, in conformitatecu
articolul 35;

d)cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
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e)asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabild menlio natd la
articolul 36, precum gi, dacd este cazul, consultarea cu privire la orice altd chestiune.

Alin.(2) in indeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu proteclia datelor fine
seama in mod corespunzdtor de riscul asociat operafiunilor de prelucrare, ludnd in
considerare natura, domeniul de aplicare, contextul gi scopurile prelucrdrii, are obligatia
de a respecta secretul sau confidenJialitatea, in conformitate cu dreptul Uniunii sa-u cu
dreptul intern gi este responsabil direct in fafa primarului comunei Ion Creangd in
r ealizarea acestor atribulii.

Art.3. Prezenta dispozilie va fi comunicatd,Autoritalii Nalionale de
Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal; Instituliei Prefectului
Judelului Neam!, qi persoanei nominalizate in dispozilie qi se va afiga pe site-ul
instituliei.

PETzuCA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

NITA MIHAELA


