ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind desemnarea persoanei responsabile cu protecţia datelor cu caracter
personal la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău
Viceprimarul comunei SAGEATA , judeţul Buzău, care îndeplineşte
atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala , cu modificarile si
completarile ulterioare

Având în vedere:
- prevederile Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
actualizată;
- prevederile Regulamentului nr. 679/2016 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) , adoptat la Bruxelles în data de
27.04.2016 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.119L din
04.05.2016
- prevederile Ordinul nr.52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de
securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal.
În temeiul drepturilor art.68 alin.1 și art.115 alin.1 lit.a din Legea
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Începând cu data de 25 mai 2018 se desemnează doamna Petrache
Elena, având funcția publică de execuţie de inspector , grad profesional
superior, în cadrul compartimentului stare civilă , arhivă şi relaţii cu publicul
ca responsabil cu protectia datelor , care va duce la îndeplinire obligaţiile
stabilite de legislaţia aplicabilă protecţiei datelor personale pentru instituţia în
care îşi desfăşoară activitatea .
Art.2 (1) Persoana nominalizată la art.1 este obligată să păstreze secretul
sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern si are ca sarcini:
a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de

operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la
obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor
dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția
datelor;
b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de
drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a
politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea
ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea
responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului
implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului
asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în
conformitate cu articolul 35;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă
menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu
privire la orice altă chestiune.
(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține
seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând
în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării.
Art.3 Fişa postului doamnei Petrache Elena va fi suplimentată cu
atribuţiile cuprinse în regulamentul nr.679/2016 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 protectia datelor ).
Art.4 Secretarul Comunei va comunica prezenta dispoziție autorităţilor şi
persoanelor interesate .
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