ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL PRAHOVA

NESECRET

GHID
pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror
date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul
Institu iei Prefectului Jude ului Prahova
I.

Legisla ie

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, al Parlamentului
European i al Consiliului, privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie
a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protec ia datelor) se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal,
efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de
evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

*Legea nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu

caracter personal de către structurile/unită ile Ministerului Administra iei
şi Internelor în activită ile de prevenire, cercetare şi combatere a
infrac iunilor, precum şi de men inere şi asigurare a ordinii publice se aplică
prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în domeniul ordinii publice.

(*paragraful este menţionat numai de către operatorii cărora le sunt aplicabile
dispoziţiile legii).

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea i completarea Legii nr.
102/2005 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Autorită ii
Na ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
precum i pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a
acestor date
II.
Defini ii:
Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană
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.
Operator: înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție
sau alt organism care, singur sau împreunî cu altele, stabilește scopurile și mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile și mijloacele
prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile
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specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul
intern.
Prelucrare: înseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau
fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea.
Autoritatea naţională de supraveghere este Autoritatea Na ională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu
sediul în Bucureşti str. Olari, nr.32, Sector 3, autoritate publică cu personalitate
juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă
de orice persoană fizică sau juridică.
III. Drepturile persoanei vizate
Potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016,
drepturile ce revin persoanei vizate sunt:
”Informare i acces la date cu caracter personal
Articolul 13. Informații care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter
personal sunt colectate de la persoana vizată:
(1) In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata
sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter
personal, furnizeaza persoanei vizate toate informatiile urmatoare:
(a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale
reprezentantului acestuia;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz;
(c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si
temeiul juridic al prelucrarii;
(d) in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera
(f), interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
(f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter
personal catre o tara terta sau o organizatie internationala si existenta sau absenta
unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor mentionate
la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la
garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora,
in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie.
(2) In plus fata de informatiile mentionate la alineatul (1), in momentul in care
datele cu caracter personal sunt obtinute, operatorul furnizeaza persoanei vizate
urmatoarele informatii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila
si transparenta:
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca
acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(b) existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu
caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau
stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune
prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
(c) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau
pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenta dreptului de a retrage consimtamantul
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in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza
consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(d) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
(e) daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala
sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si
daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date cu caracter personal si
care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii;
(f) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri,
mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective,
informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele
preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
3) In cazul in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu
caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate,
operatorul furnizeaza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara,
informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante,
in conformitate cu alineatul (2).
(4) Alineatele (1), (2) si (3) nu se aplica daca si in masura in care persoana
vizata detine deja informatiile respective.
Articolul 14 Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter
personal nu au fost obtinute de la persoana vizată:
(1) In cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la
persoana vizata, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii:
(a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale
reprezentantului acestuia;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz;
(c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si
temeiul juridic al prelucrarii;
(d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal,
dupa caz;
(f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter
personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala si
existenta sau absenta unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul
transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea
paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a
obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie.
(2) Pe langa informatiile mentionate la alineatul (1), operatorul furnizeaza
persoanei vizate urmatoarele informatii necesare pentru a asigura o prelucrare
echitabila si transparenta in ceea ce priveste persoana vizata:
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca
acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(b) in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera
(f), interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
(c) existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu
caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau
stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii si a dreptului de a se opune
prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
(d) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau
pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenta dreptului de a retrage consimtamantul
in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza
consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
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(e) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
(f) sursa din care provin datele cu caracter personal si, daca este cazul, daca
acestea provin din surse disponibile public;
(g) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri,
mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective,
informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele
preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(3) Operatorul furnizeaza informatiile mentionate la alineatele (1) si (2):
(a) intr-un termen rezonabil dupa obtinerea datelor cu caracter personal, dar
nu mai mare de o luna, tinandu-se seama de circumstantele specifice in care sunt
prelucrate datele cu caracter personal;
(b) daca datele cu caracter personal urmeaza sa fie utilizate pentru
comunicarea cu persoana vizata, cel tarziu in momentul primei comunicari catre
persoana vizata respectiva; sau
(c) daca se intentioneaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt
destinatar, cel mai tarziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oara.
(4) In cazul in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu
caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost obtinute,
operatorul furnizeaza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara,
informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante,
in conformitate cu alineatul (2).
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplica daca si in masura in care:
(a) persoana vizata detine deja informatiile;
(b) furnizarea acestor informatii se dovedeste a fi imposibila sau ar implica
eforturi disproportionate, in special in cazul prelucrarii in scopuri de arhivare in interes
public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva
conditiilor si a garantiilor prevazute la articolul 89 alineatul (1), sau in masura in care
obligatia mentionata la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil sa faca
imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective In
astfel de cazuri, operatorul ia masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertatile si
interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informatiilor la dispozitia
publicului;
(c) obtinerea sau divulgarea datelor este prevazuta in mod expres de dreptul
Uniunii sau de dreptul intern sub incidenta caruia intra operatorul si care prevede
masuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
(d) in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sa ramana confidentiale
in temeiul unei obligatii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii
sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligatii legale de a pastra secretul.
Articolul 15 Dreptul de acces al persoanei vizate:
(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare
ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ,
acces la datele respective si la urmatoarele informatii:
(a) scopurile prelucrarii;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal
le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau
organizatii internationale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi
stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile
utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
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(e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea
datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
(f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
(g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana
vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
(h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri,
mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective,
informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele
preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(2) In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara
terta sau o organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu
privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac
obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul
poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care
persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care
persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format
electronic utilizat in mod curent.
(4) Dreptul de a obtine o copie mentionata la alineatul (3) nu aduce atingere
drepturilor si libertatilor altora.
Rectificare i tergere
Articolul 16 Dreptul la rectificare:
Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinanduse seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de
a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin
furnizarea unei declaratii suplimentare.
Articolul 17 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"):
1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea
datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul
are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul
in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc
prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9
alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si
nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau
persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii
legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub
incidenta caruia se afla operatorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de
servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si
este obligat, in temeiul alineatului (1), sa le stearga, operatorul, tinand seama de
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tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri
tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca
persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror linkuri catre
datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter
personal.
(3) Alineatele (1) si (2a) nu se aplica in masura in care prelucrarea este
necesara:
(a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
(b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru
indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei
autoritati oficiale cu care este investit operatorul;
(c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate
cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3);
(d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau
istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), in masura
in care dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa
afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau
(e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Articolul 18 Dreptul la restrictionarea prelucrarii:
(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului
restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii
permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta; sau
(d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul
(1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale
operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
(2) In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata in temeiul alineatului (1),
astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu
consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau
juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii in temeiul
alineatului (1) este informata de catre operator inainte de ridicarea restrictiei de
prelucrare.
Articolul 19 Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor
cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii:
Operatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu
caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau
restrictionare a prelucrarii efectuate in conformitate cu articolul 16, articolul 17
alineatul (1) si articolul 18, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste
imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Operatorul informeaza persoana
vizata cu privire la destinatarii respectivi daca persoana vizata solicita acest lucru.
Dreptul la o pozitie si procesul decizional individual automatizat
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Articolul 21 Dreptul la opozitie:
(1) In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive
legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul
(1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care
o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai
prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul
demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care
prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul
este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
(2) Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop
marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment
prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii
de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.
(3) In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului
direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.
(4) Cel tarziu in momentul primei comunicari cu persoana vizata, dreptul
mentionat la alineatele (1) si (2) este adus in mod explicit in atentia persoanei vizate
si este prezentat in mod clar si separat de orice alte informatii.
(5) In contextual utilizarii serviciilor societatii informationale si in pofida
Directivei 2002/58/CE, persoana vizata isi poate exercita dreptul de a se opune prin
mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice.
(6) In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de
cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89
alineatul (1), persoana vizata, din motive legate de situatia sa particulara, are dreptul
de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia
cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de
interes public.
Articolul 22 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri:
(1) Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care
privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
(2) Alineatul (1) nu se aplica in cazul in care decizia:
(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre
persoana vizata si un operator de date;
(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica
operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea
drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.
(3) In cazurile mentionate la alineatul (2) literele (a) si (c), operatorul de date
pune in aplicare masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si
intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul acesteia de a obtine
interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a
contesta decizia.
(4) Deciziile mentionate la alineatul (2) nu au la baza categoriile speciale de
date cu caracter personal mentionate la articolul 9 alineatul (1), cu exceptia cazului in
care se aplica articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) si in care au fost instituite masuri
corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale
persoanei vizate. ”
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IV.
Exercitarea drepturilor
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.
679/2016, referitor la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în
cadrul Institu iei Prefectului Jude ului Prahova, se poate transmite, prin
po tă, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa

municipiul Ploie ti, b-dul Republicii nr. 2-4, jude ul Prahova, cod postal
100066, poate fi depusă personal la camera nr. 3 – Birou Rela ii cu Publicul

(Palatul Administrativ intrarea ”B”) sau poate fi transmisă prin e-mail.

Institu ia Prefectului Jude ului Prahova, în calitate de operator de date cu
caracter personal, este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15
zile de la data primirii cererii.
În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.
679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei
prelucrări efectuate în cadrul Institu iei Prefectului - Jude Prahova, pot
înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32,
Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de
15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi con inut către Institu ia
Prefectului Jude ul Prahova.
Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro
Pentru informa ii suplimentare ne pute i contacta:
Telefon:.0244/514015
fax 0244/546067; 0244/510276
e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro
www.ph.prefectura.mai.gov.ro
V.

Datele de contact ale responsabilului cu protec ia datelor

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE PRAHOVA – APARAT PROPRIU
Consilier Elena Ozana Georgescu
Tel.: 0244/593415
Fax: 0244/546067
E-mail: georgescu.ozana@prefecturaprahova.ro

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR PRAHOVA
Cms. ef Georgiana Lăcrămioara Nania
A.s.p.p Nicolae Cornel Gu ulof
Tel.: 0244/302229
Fax: 0244/511117
E-mail: permiseinmatriculari@prefecturaprahova.ro
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA I
EVIDEN A PA APOARTELOR SIMPLE PRAHOVA
Cms. ef Mihail Fati-Beaca
Scms. Ion Pican
Tel.: 0244/302385, 0244/302388
Fax: 0244/591912
E-mail: pasapoarte@prefecturaprahova.ro
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