
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL ONEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR ____

din ,23 ~2tĆaÄ,Úé 2023

pentru desenuiarea responsabilului pentru protecţia datelor cu earacter personal
la nivelul Primăriei Municipiului One~ti, judeţul Bacău

Primarul municipiului Oneşti, judeţul Bacău;

Având în vedere Referatul nr.21659/22.03.2023 al Secretarului general al
municipiului Oneşti,

Având în vedere prevederile:
— 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 en privire la prelucrarea datelor en caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date

— Prevederile art37-39 din Regulamentul (UE) 20 16/679 al Parlamentului
European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulaţie a acestor
date ~i de abrogare a directivei 95/46/CE;

In temeiul art.196, alin.(l) lit.b) ~i art.197 alin.(1) ~i alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ~i cornpletările
ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 - Începând cu data prezentei dispoziţii, se desemnează ca responsabil cu
protecţia datelor cu caracter personal Ia nivelul Primăriei municipiului One$i, judeţul
Bacău, doamna Popovici Andreea, având fbnctia de consilier, grad profesional superior,
în cadrul Biroului tehnologia inforrnaţiei ~i comunicaţiilor - Direcţia Urbanism, care va
aduce la îndeplinire obligaţiile stabilite în legislaţia aplicabilă protecţiei datelor
personale.

Art.2 — (I) Responsabilul en protec~ia datelor are următoarele atribuţii principale:
a) informarca ~i consilierea conducerii Municipiului One~ti, precurn ~i a

angajaţilor care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la



obligaţiile care le revin în terneiul Regulamentului (liE) 2016/679 si a dispoziţiilor
legislaţiei naţionale ref’eritoare la protecţia datelor;

b) monitorizarea respectärii prevederilor Regularnentului (liE) 20161679, a altor
dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;

c) furnizarea de consiliere, Ia cerere, în ceea ce priveste evaluarea impactului
asupra protecţiei datelor ~i monitorizarea füncţionării acesteia, în conformitate cu
articolul 35 din Regulamentul nr. 20 16/679;

d) cooperarea Cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea cu privire la once altă chestiune;
ĺ) ţitič ščama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, la

îndeplinirea sarcinilor sale.
(2) Atribuţiile persoanei responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal,

prevăzute Ia art.2 (1), precum ~i alte atributii detaliate prevăzute în Regulamentul
nr.20 16/679, completează fi~a postului ale funcţiei de bază deţinute în cadrul pnimăniei.

Art.3 - În exercitarea atribuţiiior stabilite în Regulamentul nr.20 16/679,
responsabilul cu protecţia datelor prevăzut la art. 1 are obligaţia de a respecta secretul sau
confidenţialitatea, în conformitate Cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern ~i este
responsabil direct în faţa Primarului municipiului Onesti, judeţul Bacău, pentru realizarea
acestor atribuţii.

Art.4 — Prezenta dispoziţie se comunică pnin gnija secretarului general al
municipiului One~ti:

- Instituţiei Prefectului — Judeţul Bacău;
- Persoanei nominalizate la art. 1 din prezenta dispoziţie
- Biroului IT&C pentru afi~are pe site
- Serviciului resurse umane, relaţii cu publicul pentru comunicare tuturor

structunilor funcţionale din cadrul Prirnăriei municipiului One~ti.

Art.5 — Doamna Popovici Andreea va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
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