
UAT Municipiul Buzău înțelege importanta datelor dumneavoastră personale si vă 

asiguram că prelucrarea lor în condiții de siguranță și confidențialitate reprezintă o 

prioritate pentru noi. 

Pentru a afla toate detaliile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal vă invităm să accesați website-ul instituției noastre, la adresa.... sau să 

solicitați un exemplar al informării de la Registratură - Ghișeul Unic, din Buzău, Piața 

Daciei nr.1.  

In continuare iată, pe scurt, câteva detalii esențiale despre modalitățile în care putem 

prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți 

referitor la acestea: 

 

DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cursul interacțiunii 

dumneavoastră cu diverse servicii oferite de instituția noastră sau pentru aplicarea unor 

dispoziții legale care vă sunt opozabile.  

Prin urmare, putem prelucra datele dvs. personale în următoarele direcții sau servicii: 

- resurse umane; 

- gestiune economico-financiară și administrativă; 

- gestiunea datelor privind bunurile impozabile în vederea stabilirii sumelor 

datorate la bugetul local (taxelor și impozitelor locale); 

- constatarea și sancționarea contravențiilor, amenzi contravenționale; 

- colectare debite/recuperare creanțe; 

- evidența populației și stare civilă; 

- prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 

- autoritate tutelară; 

- reprezentare în justiție a intereselor instituției; 

- registratură; 

- soluționare petiții/sesizări,  

- arhivare; 

- tranzacții spații comerciale; 

- gestionarea declarațiilor de avere și interese; 

- emitere autorizații/licențe; 

- fond funciar; 

- darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publică a Municipiului Buzău; 

- vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

Municipiului Buzău; 

- urbanism și amenajarea teritoriului; 



- publicitate privind exercitarea dreptului de preemțiune în legătură cu terenurile 

situate în extravilan; 

- registrul electoral, evidență electorală; 

- situații de urgență; 

- statistică. 

 

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE 

DUMNEAVOASTRĂ 

Principalele categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul activității noastre 

includ: date de identificare, date privind starea civilă, date de contact, date necesare 

evaluării eligibilității dumneavoastră pentru ocuparea unui post/funcții. 

 

DE UNDE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? 

Prelucram datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți in mod direct. 

Totodată, putem obține si prelucra date cu caracter personal si din alte surse, cum ar fi: 

-Instituții si autorități publice; 

-Registre si baze de date electronice; 

 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII 

Ne asigurăm că fiecare prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se 

încadrează în dispozițiile art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. 

 

CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CU CE INSTITUŢII 

COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR? 

În funcție de specificul operațiunii de prelucrare, comunicăm aceste date către autorităţi 

publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel: 

- Primării şi servicii publice din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi; 

- Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă; 

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază 

teritorială se află situată primăria; 

- Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă 



 - Inspectoratele şcolare; 

 - Casa de sănatate ; 

 - Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date; 

 - Compania Naţională „Poşta Română” – S.A sau alți furnizori de servicii poștale. 

  - Unităţi bancare; 

  - Inspectoratul de Stat în Construcții ; 

  - Direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

   - Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului  şi care rezultă din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice. 

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ? 

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal 

(Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi: 

- dreptul la informare; 

- dreptul de acces la date; 

- dreptul la rectificare; 

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 

 - dreptul la restricționarea prelucrării; 

 - dreptul la portabilitatea datelor; 

 - dreptul la opoziție; 

 - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; 

 - dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor competente. 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, la e-mail: 

dpo@primariabuzau.ro sau la adresa poștală: Primăria Buzău, Piața Daciei nr.1, Buzău, 

cu mențiunea ”în atenția responsabilului pentru protecția datelor”. 

Datele de contact ale reprezentantului cu protecția datelor cu caracter personal sunt: 

Denumire:  SC BUSINESS KNOWLEDGE SOCIETY SRL 

E-mail:     dpo@primariabuzau.ro 
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