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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA
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D 1 S P 0 Z I TI E
privind desemnarea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul

. comunei Peştera, judeţul Constanţa
Primarul comunei Peştera, judeţul Constanta, Nicoleta VRABIE,
Având în vedere prevederile: ,
- Regulamentului (UE) 2016/679 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);
— Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind "
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
— Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 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),
Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu

modificările şi completările;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) şi al art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Începând cu data 25.03.2022 se desemnează ca persoană responsabilă cu
protecţia datelor cu caracter personal, doamna CAPRICERU MARIANAMIRELA, având funcţia
de Referent superior, în cadrul Primăriei Peştera. '

Art. 2. Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii
principale:

a) informarea şi consilierea instituţiei, sau a persoanei “împuternicite de instituţie,
precum şi a angajatilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi al altor dispoziţii ale legislaţiei naţionale referitoare
la protecţia datelor; „

b) monitorizarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 şi al altor dispoziţii vale
legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale
instituţiei sau ale persoanei împuternicite de instituţie în ceea ce priveşte protecţia datelor cu
caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de
formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;

c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra
protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia;

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, precum şi, dacă este cazul,
consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Art. 3. În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor tine seama în
mod corespunzător de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, luând în considerare natura,
domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.
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Art. 4. Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a păstra secretul sau

confidenţialitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul
Uniunii sau cu dreptul intern.

Art. 5. Responsabilul cu protecţia datelor va răspunde direct în faţa Primarului
Comunei Peştera, judeţul Constanţa.

Art. 6. Responsabilului cu protecţia datelor îi pot fi incredinţate şi alte sarcini şi
atribuţii, cu condiţia ca" acestea să nu dea naştere unor conflicte de interese.

Art. 7. Cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia
nr.l40/O7.05.20l8. “

Art. 8. (1) Prezenta dispoziţie este adusă la îndeplinire de către Primarul Comunei şi de
persoana desemnatăla art. 1.

(2) Prezenta dispoziţie va fi adusă“ la cunoştinţa publică şi se va comunica prin grija
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Constanţa, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi
persoanei nominalizate la art. 1.
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Contrasemnează,
Secretar General UAT, .

Lenuta PREDA
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