ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA

NESECRET

Notă de informare
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
Instituția Prefectului - Județul Prahova, prin intermediul Compartimentului Relații cu
Publicul, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, prin
mijloace automate, în vederea soluționării petițiilor și acordării audiențelor.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele menționate, acestea fiind necesare conform
prevederilor OG 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și
completările ulterioare. Refuzul dvs. de a furniza datele de identificare determină clasarea petiției.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Instituția Prefectului, în
scopul precizat.
Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, al Parlamentului European și al
Consiliului, 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 (Regulamentul
general privind protecția datelor), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor
personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, referitor la
prelucrările de date cu caracter personal efectuate în cadrul Instituției Prefectului Județului Prahova, se
poate transmite, prin poștă, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa municipiul
Ploiești, b-dul Republicii nr. 2-4, județul Prahova, cod postal 100066, poate fi depusă personal la camera
nr. 3 – Birou Relații cu Publicul (Palatul Administrativ intrarea ”B”) sau poate fi transmisă prin e-mail, la
adresele de e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro și georgescu.ozana@prefecturaprahova.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției sau A.N.S.P.D.C.P. - la
sediul acesteia: București Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28- 30, Sector 1, cod poștal 010336 e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Consilier Elena Ozana Georgescu
Tel.: 0244/593415
Fax: 0244/546067
E-mail: georgescu.ozana@prefecturaprahova.ro
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