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Informare privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

de către Operatorul de date Municipiul Onești, județul Bacău  

pentru serviciile publice furnizate, inclusiv prin utilizarea formularului de înregistrare 

/autentificare online  

 

 

1. Informare privind utilizarea serviciilor publice prin intermediul site-ului web ”Onesti 

Digital” http://eservicii-eprimarie.onesti.ro/#/bpmInstanceView?domainId=89&moduleId=2 al 

Operatorului de date Municipiul Onești, județul Bacău 

Operatorul de date Municipiul Onești (denumit în continuare Primăria Municipiului Onești 

sau Operator) este autoritate a administrației publice locale cu atribuții complexe pentru 

îndeplinirea interesului public în mai multe domenii de activitate specifice.  

 

Serviciile online ”Onesti Digital”, puse la dispoziția cetățenilor pentru informarea și 

simplificarea procedurilor administrative sunt: 

Urbanism/Constructii 

Domeniul public 

Transport 

Arhiva 

Taxe si impozite 

Curatela 

Servicii sociale 

Audiente 

Informatii publice 

Petitii 

Locuinte 

Registrul agricol 

Comert 

Cimitir 

 

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul Primăria 

Onești. Scopurile și temeiul prelucrării 

Primăria Onești prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de persoanele vizate 

pentru utilizarea serviciilor publice pe care Operatorul este abilitat să le presteze precum și cele 

furnizate de utilizatorii serviciilor online ”Onesti Digital” în temeiul interesului legitim, astfel: 

a) Atunci când  prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 

revine Operatorului; 

b) Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații 

legale care revine Primăriei Municipiului Onești sau a unei sarcini care servește unui interes public 

ori care rezultă din exercitarea autorității publice cu care Primăria Municipiului Onești este 

învestită. 

http://eservicii-eprimarie.onesti.ro/#/bpmInstanceView?domainId=89&moduleId=2
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Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează numai dacă este necesară pentru 

îndeplinirea obligației sale legale sau pentru furnizarea unui serviciu public, pentru colectarea 

taxelor și impozitelor locale, pentru eliberarea actelor juridice administrative solicitate de cetățeni 

sau care sunt emise potrivit legii, pentru informarea utilizatorilor cu privire la documentele 

necesare obținerii unui act juridic/administrativ și a termenului de arhivare, etc. 

Pentru încheierea unor contracte de achiziție publică sau alte contracte specifice sunt 

prelucrate datele cu caracter personal limitate la scopul încheierii și executării contractului. 

În scopurile menționate la lit. a) și b) de mai sus, prelucrăm:  

 datele din actul de identitate (numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, seria și 

numărul actului de identitate, uneori și datele de stare civilă și/sau numele părinților);  

 datele din acte de proprietate;  

 numărul de telefon;  

 adresa de e-mail și/sau adresa de corespondență;  

 denumirea și sediul angajatorului sau a/ale punctelor de lucru după caz, 

 datele privind vechimea în muncă pentru persoanele care beneficiază de anumite 

drepturi sau obligații potrivit legilor și/sau normelor juridice speciale; 

 alte date prevăzute de reglementările în vigoare, aplicabile. 

b) Prelucrarea în temeiul consimțământului persoanei vizate: 

În temeiul consimțământului persoanei vizate sunt prelucrate date cu caracter personal pentru 

promovarea/publicitatea serviciilor specifice prestate de Operator cum ar fi promovarea unor 

servicii puse în slujba cetățenilor, organizarea unor activități culturale și/sau de diverisment la 

nivel local, publicarea unor articole și/sau studii, efectuarea de sondaje în rândul populației inclusiv 

pentru perfecționarea serviciilor oferite de Operator și verificarea gradului de satisfacție a 

cetățenilor, etc. 

În aceste scopuri prelucrăm: numele, prenumele, localitatea de domiciliu/reședință, adresa de 

corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, după caz. 

3. Transferul datelor cu caracter personal către terți 

Primăria Municipiului Onești transferă date cu caracter personal numai atunci când legislația 

ne impune acest lucru pentru îndeplinirea unor sarcini legale sau atunci când aceste date sunt 

solicitate expres și motivat de alte autorități publice sau judiciare ori în cazul unui proces. 

În aceste cazuri Operatorul va informa persoana vizată, cu excepția cazului în care acest lucru 

este cerut expres de operatorului sau este interzis prin lege. 

Operatorul transferă date cu caracter personal și atunci când consideră că este necesar pentru 

a împiedica prejudicierea persoanei vizate sau a altor persoane. 

Operatorul poate comunica date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii 

calității serviciilor publice pe care le oferă cetățenilor. Acești terți au, la rândul lor, obligații 

similare cu ale Primăriei Municipiului Onești în ceea ce privește protecția datelor cu caracter 

personal.  
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Terțe persoane care pot avea acces la datele cu caracter personal prelucrate de Operator dar 

care au obligația de a proteja datele cu caracter personal, drepturile fundamentale și interesele 

persoanei vizate sunt și furnizorii care asigură întreținerea tehnică a site-ului web aparținând 

Operatorului, Responsabilul DPO, auditori financiari, juridici, auditorii sistemului de management 

al calității, organismele de certificare și alte autorități ale statului. 

4. Politica de utilizare a site-ului web și politica de utilizare a Cookie 

În timpul navigării dumneavoastră pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-

urilor, pot fi transmise datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de 

„motoare de căutare” pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întretinere a site-ului web al 

Operatorului. 

Informații suplimentare privind politica de utilizarea Cookie le găsiți pe site-ul Operatorului: 

http://eservicii-eprimarie.onesti.ro/#/Politica-cookie 

5. Transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) 

Operatorul Primăria Municipiului Onești nu transferă date cu caracter personal în afara 

Spațiului Economic European (SEE).  

În situația în care s-ar impune transferul unor astfel de date cu caracter personal în afara 

Spațiului Economic European (SEE) în temeiul unor Tratate sau Convenții la care România este 

parte, Operatorul va informa ANSPDCP pentru găsirea unei soluții comune care să ofere garanții 

adecvate pentru respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate cu excepția situațiilor în 

care aceste atribuții revind de drept în sarcina Operatorului. 

6. Stocarea datelor cu caracter personal 

Operatorul Primăria Municipiului Onești va stoca datele cu caracter personal pe durata 

prevăzută de reglementările legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la arhivare.  

În cazurile în care nu este reglementată perioada de stocare, vom avea în vedere termenele de 

prescripție aplicabile, împreună cu practicile recomandate în domeniul protecției datelor (de 

exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele financiar-contabile sunt păstrate 

pentru o perioadă de 5 sau 10 ani în funcție de natura documentului; termenul de păstrare a 

documentelor asupra cărora s-a produs un incident de securitate în anumite situații este de 5 ani de 

la data notificării transmise de Operator către ANSPDCP; actele de stare civilă au perioadă de 

arhivare de 100 de ani iar după 100 de ani de la întocmirea lor acestea sunt predate la Arhivele 

Naționale;  termenul de păstrare în cazul transferului de date cu caracter personal către o ţară terţă 

sau către o organizaţie internaţională în condițiile prevăzute de lege și cu asigurarea unor garanții 

decvate este de 10 ani de la data transferului, etc.) 

7. Drepturile persoanelor vizate  

Drepturile privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele: 

  Dreptul de acces la date: În temeiul acestui drept puteți solicita accesul la datele pe care 

le prelucrăm ori le deținem sau puteți solicita copii ale acestora, potrivit legii. De asemenea, 

aveți dreptul să obțineți de la noi informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor 

date. 

http://eservicii-eprimarie.onesti.ro/#/Politica-cookie
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  Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor pe care le 

prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte, sunt incomplete sau eronate. 

  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul să obțineți ștergerea 

datelor pe care le prelucrăm sau le controlăm, în conformitate cu reglementările legale 

aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Operatorul are obligația de a 

șterge datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de art. 17 din GDPR și de legislația 

în domeniu. În cazul în care datele prelucrate în scopul legitim urmărit de Operator sau în 

temeiul unei obligații legale, ștergerea se va realiza la împlinirea termenelor prevăzute de 

reglementările aplicabile în domeniu. 

  Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: Aveți dreptul să restricționați prelucrarea 

datelor pe care le prelucrăm, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal. 

  Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a face opoziție cu privire la prelucrarea datelor de 

către Operator sau în numele Operatorului potrivit reglementărilor legale. 

  Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să transmiteți/transferați către un alt 

operator datele pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

 Dreptul la retragerea consimțământului: În situațiile în care prelucrăm datele pe baza 

consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, fără a afecta 

legalitatea prelucrării de dinainte de retragere. 

 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul să depuneți 

o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (ANSPDCP) ori de câte ori considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal s-

a efectuat cu încălcarea drepturilor și libertăților dumneavoastră.  

 Adresa și datele de contact ale ANSPDCP: 

București, Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 

Sector 1, cod postal 010336 

E-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro ; dpo[at]dataprotection.ro 

Web: https://www.dataprotection.ro/ 

  Înainte de a formula plângere la ANSPDCP este necesar să vă adresați Operatorului. 

 Datele de contact ale Operatorului sunt: 

Primăria Municipiului Onești, jud. Bacău, 

B-dul Oituz, nr.17; Tel: (0234)324.243 / (0234)313.911; E-mail: primarie@onesti.ro 

Web: www.onesti.ro 

 

 

   

 

 Nu sunteți obligați să ne furnizați datele cu caracter personal însă în 

acest caz nu vă vom putea furniza informațiile și/sau serviciul public 

necesar (exemplu: nu vă vom putea elibera avizele, certificatele, 

autorizațiile, adeverințele și alte astfel de acte administrative necesare). 

 În cazul în care vă veți autentifica și veți continua navigarea pe site-ul 

web al Operatorului, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal se consideră acordat în scopurile mai sus 

menționate.   

https://www.dataprotection.ro/
mailto:primarie@onesti.ro
http://www.onesti.ro/

