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ROMANIA
JUDEJUL NEAMT
COM UNA PASTRAVENI
PRIMAR
DISPOZIJIE
privind desemnarea doamnei BORDA ELENA - consilier personal al primarului
comunei Pastraveni ca persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter
personal la nivelul Primariei comunei Pastraveni, judetul Neamt

Gorea Anton - Nicolai, Primarul comunei Pastraveni , J·udetul Neamt·,
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 6771200 I privind protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, actualizata;
- Regulamentului (UE) nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind Iibera circulatie a
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor);
Vazand referatul nr. 3 715 din 22.06.2018 al Compartimentului juridic si resurse
umane prin care se propune desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, responsabila cu protectia datelor cu caracter personal Ia nivelul
autoritatii;
In temeiul dispozitiilor art. 63 alin. (1) lit. ,,d", alin. (5) lit. ,,a" ~i art. 68 alin. (I)
din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare
DlSPUN:
Art. I. (1) Se desemneaza doamna BORDA ELENA - consilier personal al
primarului comunei Pastraveni, ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Ia
nivelul Primariei comunei Pastraveni, care va duce la indeplinire obligatiile stabilite in
legislatia aplicabila protectiei datelor personale pentru institutia in care isi desfasoara

activitatea.
( 2) Fisa postului doamnei Borda Elena va fi suplimentata cu atributiile cuprinse in
Regulamentul nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de

abroga~e a Directivt:i 95/46-"CE {Regulamentul general pri vi nd protecti a datelor).

respecttv:
a) lnfonnarea si consilicrea conducerii Primariei comunei Pastra veni . precum si a
angajatilor care se ocupa de prelucrarc cu privire la obligatiile care le revin in
temeiul Regulamentului nr. 679/2016 si a altor dispozitii de drept al U niunii
sau drept intern referitoare la protectia datelor:
b) Monitorizarea respectarii prevederi lor Regulamentului nr. 6 79/20 I 6. a altor
dispozitii de drept al U niunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor
si a politici lor Primariei comunei Pastraveni in ceea cc priveste protectia
datelor cu caracter personal. inclusiv alocarea responsabilitatilor si actiunile de
sensibilizare si de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare,
precum si auditurile aferente;
c) Fumizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului
asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia. in conformitate
cu art. 35 din Regulamentul nr. 679/206;
d) Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
privind aspectele legate de prelucrare. inclusiv consultarea preaJabi la
mentionata la art. 36 din Regulamentul nr. 679/2016, precum si, daca este
cazul, consultarea cu privire la orice alta chestiune.
(3) In exercitarea atributiilor stabilite in Regulamentul nr. 679/2016, responsabilul
cu protectia datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea, in
conforrnitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern si este responsabil direct in fata
Primarului comunei Pastraveni pentru realizarea acestor atributii .
Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor
interesate, precum si Institutiei Prefectului Judetului Neamt.
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