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                          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                                        NESECRET   
                    DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                     Nr. 3649564               

             INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                            Deva, 17.12.2019      

                                                                                                                                                                                                                 Ex. UNIC                                                    
                          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ            

                     "IANCU DE HUNEDOARA", AL JUDEŢULUI HUNEDOARA                                                        

                                  
          - RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -                                                      
 

 

 

                        APROB 

           INSPECTOR ŞEF 

       Col. 

 

DEMEAN Viorel 
 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL 

INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “IANCU DE HUNEDOARA” AL 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 

 

 

 

 

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara (denumit în continaure 

ISU HUNEDOARA), cu sediu în Deva, str. George Coșbuc nr.26, jud. Hunedoara, prelucrează date cu 

caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională, în vigoare, în calitate 

de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice 

aplicabile, pentru derularea următoarelor activități: 

 Managementul situațiilor de urgență 

 Relații publice 

 Soluționarea plângerilor/petiților 

 Încheierea contractelor de furnizare bunuri/servicii 

 Efectuarea controalelor 

 Formularea de acțiuni și reprezentare în instanță 

 Monitorizare și control acces în interiorul instituției și/sau a subunităților acesteia 

 Organizare evenimente/cursuri/sesiuni de pregătire 
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2. Condiții de legalitate 
 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, 

conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.  

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ISU HUNEDOARA va solicita 

consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.  

 

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/ birourile/ compartimentele din 

cadrul ISU HUNEDOARA, privind prelucrarea datelor cu caracter personal,  sunt următoarele:  

 Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE  

 Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004  

 Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002  

 Codul de procedură civilă 

 

3. Datele cu caracter personal prelucrate 

 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ISU Hunedoara este de a colecta numai datele 

personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele 

date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.  

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/ birourilor/ 

compartimentelor din cadrul ISU HUNEDOARA sunt următoarele:  

 Pentru managementul situațiilor de urgență 

o Nume, prenume, CNP, serie și număr C.I, semnătura 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 Pentru relații publice 

o Nume, prenume, semnătură 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 Pentru soluționarea plângerilor/petiților 

o Nume, prenume, semnătură 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 Încheierea contractelor de furnizare bunuri/servicii 

o Nume, prenume, semnătură reprezentanți instituții 

o Îm cazuri excepționale: CNP, serie și număr C.I reprezentanți 

 Efectuarea controalelor 

o Nume, prenume, semnătură reprezentanți entități controlate 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 Formularea de acțiuni și reprezentare în instanță 

o Nume, prenume, CNP, serie și număr C.I, semnătura 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 Monitorizare și control acces în interiorul instituției și/sau a subunităților acesteia 

o Nume, prenume, serie și număr C.I, serie și număr legitimație 

o Imagini video 

 Organizare evenimente/cursuri/sesiuni de pregătire 

o Nume, prenume, CNP, serie și număr C.I, semnătura 

o Date de contact: Număr telefon, adresa email, adresă poștală 

 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale serviciile/birourile/compartimentele din cadrul ISU HUNEDOARA pot 

solicita și prelucra și alte date cu caracter personal, strict în conformitate cu prevederile legale. 
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4. Sursa datelor cu caracter personal  

 

ISU HUNEDOARA prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la 

dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează ISU HUNEDOARA ori 

alte persoane vizate) sau din documente publice.  

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia 

din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal 

transmise.  

 

5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal  

 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (ISU HUNEDOARA) şi sunt 

comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:  

 alte instituții/autorități centrale și locale în vederea colaborării privind managementul situațiilor de 

urgență;  

 instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță  

 Eventuali co-organizatori și/sau parteneri în cadrul evenimentelor organizate  

 Operatorilor de poștă pentru expedierea corespondenței 

 

 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați 

anterior.  

 

6. Perioada de stocare a datelor personale  

 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse 

pentru susținerea activităților serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul ISU HUNEDOARA, după 

care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.  

 

 

7. Drepturi și modul de exercitare al acestora  

 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: 

 dreptul de acces 

 dreptul la rectificare 

 dreptul la ştergerea datelor 

 dreptul la restricţionarea prelucrării 

 dreptul la portabilitatea datelor 

 dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. 

  

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în 

formă scrisă, datată și la adresa: 

 

  Inspectoratul pentru Situatii de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara 

  Deva, str. George Coșbuc nr.26 

  Cod poștal: 330012 

  e-mail: rpd@isuhd.ro 

  fax: 0254.211.212 

mailto:rpd@isuhd.ro
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 sau poate depune cererea personal la sediul ISU Hunedoara.  

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecția datelor la  numărul de telefon 

0254.214.220 sau la adresa de e-mail:  rpd@isuhd.ro. 

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a 

depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 

0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79). 

 

8. Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ  

 

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 

specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru 

prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția 

cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu 

poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage 

consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 

înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar ISU 

HUNEDOARA va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un 

interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

 

 

 

 

                  Văzut         Văzut 

 PRIM-ADJUNCT INSPECTOR ȘEF      (D) ADJUNCT INSPECTOR ŞEF 

  Lt.Col.        Cpt. 

             ACHIM Claudiu            DUD Dacian                                                                  

               

 

 

 

Întocmit  

                                                                                  Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

                                    

                                                                _____ 

 

                                                                                                          ____________________ 

 

 
 
 
După aprobare, acest material se va publica pe site-ul instituției (www.isuhd.ro), conform prevederilor din 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date. 

 

mailto:rpd@isuhd.ro
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http://www.isuhd.ro/

