Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal în cadrul Consiliului Județean Ialomița
Consiliului Județean Ialomița cu sediul in Piața Revoluției, nr.1, Slobozia, Judetul Ialomița, tel:
0243.230.200, e-mail: cji@cicnet.ro, website: www.cjialomita.ro , vă informează prin prezenta despre
prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația
națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Consiliul Județean Ialomița în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal
conform legii. Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016,
privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection
Regulation-GDPR), regulament care trebuie respectat în mod direct de toate statele Uniunii
Europene.Raportat la prevederile art.173 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Consiliul Județean Ialomița îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor au tonome de interes
judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
Consiliul Județean Ialomița vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile
de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții
de siguranță și securitate.
Temeiul legal al prelucrării datelor:
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
îi revin Consiliului Județean Ialomita, conform art. 6 alin. (1) lit. b), c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Consiliul Județean
Ialomița va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a)
din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de direcțiile/serviciile/compartimentele
din cadrul Consiliului Județean Ialomița este reglementată prin legile, hotărârile si ordonanțele, care stau
la baza funcționării instituției.

Datele cu caracter personal:
Datele cu caracter personal supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din
cadrul Consiliului Județean Ialomița : numele și prenumele asociate cu alte elemente de identificare,
adresa de e-mail, personală, nr. de telefon, adresa poștală, adrese rețele socializare, locul și data nașterii,
semnătura olografă, cod numeric personal, serie și număr BI /CI, serie și număr permis conducere, serie și
număr pașaport, serie și număr carduri, cetățenie, studii, profesie, ocupația, venit, situația economico-

financiară, imagine facială, înregistrări audio/video, locul de muncă, înregistrări privind formarea
profesională, ID-urile de utilizator, adresa IP, situația familială, vârsta, etnie, convingeri politice, date
referitoare la săvârșirea de infracțiuni, date despre starea de sănătate, condamnări penale, sancțiuni,
măsuri administrative, istoric incidente plată. Ne rezervăm dreptul de a solicita și alte date necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, strict în conformitate cu prevederile legale, precum date personale direct de la persoanele vizate
sau de la terți - instituții ori autorități sau din documentele cu caracter public.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice,
aceștia din urmă au obligația de a furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter
personal transmise. Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către operator
(Consiliul Județean Ialomița) şi sunt comunicate, după caz, altor instituții/autorități centrale și locale,
instanțelor de judecată sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Scopul colectării datelor cu caracter personal:
Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor și întocmirea actelor
solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor
categorii de acte prin înscrierea acestora în registrele naționale. Refuzul de a furniza operatorului datele
personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Aceste date sunt necesare pentru:
• Soluționarea petițiilor/ cererilor/ sesizărilor;
• Emiterea avizelor/ autorizațiilor, licențe prevazute de lege;
• Înscrierea la concursurile de recrutare organizate de Consiliul Județean Ialomița pentru ocuparea
posturilor vacante;
• Emiterea adeverințelor privind vechimea în muncă, sporul de vechime și alte sporuri cu caracter
permanent;
• Emiterea altor adeverințe prevazute de lege;
• Realizarea activității de primire în audiență;
• Încheierea de contracte cu diferite firme;
• Elaborarea și implementarea proiectelor/programelor cu finanțare nerambursabilă;
• Întocmirea raportului de audit public intern;
•Emiterea (prelungirea valabilității) certificatului de
construire/desființare, formular stabilit prin Ordinul nr. 839/2009;
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• Emiterea de formulare conform Ordinului nr. 233/2016;
• Emiterea de avize în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 ;
• În alte situații prevăzute de lege;
În consecință, Consiliului Județean Ialomița îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de
servicii specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării,
precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic
care le este aplicabil.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:
Datele personale sunt destinate utilizării de către Consiliul Județean Ialomița şi sunt comunicate
următorilor destinatari:
a) Persoana vizată;
b) Autorități publice centrale/locale;
c) Servicii sociale și de sănătate;
d) Societăți bancare;
e) Societăți comerciale;
f) Alte autorități și instituții în temeiul unei obligații legale.
Temeiul juridic al prelucrarii Legalitatea prelucrării datelor se realizează conform prevederilor
art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016.

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) consimțământul – când persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) contract – când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;
c) obligație legală – când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale
care îi revine operatorului;
d) interese vitale – când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice;
e) interes public – când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
f) interese legitime – când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de
operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci
când persoana vizată este un copil.
În consecință Consiliului Județean Ialomița îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de
servicii specifice date personale adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul prelucrării,
precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic
care le este aplicabil.
Consiliul Județean Ialomița prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv
imaginea, prin mijloace automatizate și supraveghere video, în vederea monitorizării accesului
persoanelor în instituție, în scopul securității acestora și a bunurilor pentru acest fapt.

Durata de stocare a datelor personale:
Datele personale sunt prelucrate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse
pentru susținerea activităților direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturi care pot fi exercitate de persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor cu
caracter personal:
1. Dreptul de acces: puteți accesa datele păstrate în legătură cu dumneavoastră, scopurile și
durata prelucrării, detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciți și terțele
părți cărora le sunt dezvăluite aceste date.
2. Dreptul la rectificare:puteți actualiza sau corecta datele cu caracter personal pentru ca acestea
să fie întotdeauna exacte.
3. Dreptul de a fi ‘uitat’: puteți solicita ștergerea datelor din înregistrările noastre în anumite
situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior menționate.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite situații puteți solicita restricționarea
prelucrării datelor, ca de exemplu în cazul în ca re ați contestat exactitatea datelor pentru o perioadă ce va
permite operatorului verificarea corectitudinii acestora.
5. Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor atunci când nu există motive legitime în
ceea ce privește prelucrarea.
6. Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita transferul datelor cu caracter personal personal
într-un format electronic prelucrabil altui operator de date cu caracter personal.Dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
7. Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământ, aceasta va produce efecte doar pentru viitor.
8. Dreptul de a depune o reclamație la operator și/sau la autoritatea de supraveghere competentă
pentru protecția pentru protecția datelor și/sau în fața instanței de judecată.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată
responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Cererea se poate depune la Registratura din cadrul Consiliului Județean Ialomița, pe cale
electronica la adresa de email dpo@cicnet.ro sau poate fi transmisă prin poștă la sediul instituției: Piața
Revoluției, nr.1, Slobozia, Judetul Ialomița.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1,
cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro,
precum si dreptul de a introduce o cale de atac judiciară.

