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Nr.
Buzău,

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău, cu
sediul în municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 51, cod 120112, telefon 0238 – 721301,
0238 -724059, fax 0238– 713973, web: www.isubuzau.ro, e-mail: isubuzau@yahoo.com,
ca operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei
protecţii ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe
care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor 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), prin intermediul structurilor proprii, în conformitate cu
prevederile specifice aplicabile, în următoarele scopuri:
* managementul situațiilor de urgență;
* derularea activităților specifice pe linie de resurse umane;
* derularea activităților specifice pe linie de financiar și administrativ;
* derularea activităților de voluntariat, reziliență și pregătirea populației;
* emiterea actelor administrative (acorduri, avize, autorizații, contracte de furnizare
/ servicii, puncte de vedere, etc.) conform prevederilor legale în vigoare;
* comunicații și tehnologia informației;
* formularea de acțiuni și reprezentare în instanță;
* relații publice / petiționare / formulare de puncte de vedere la solicitările
persoanelor fizice;
* promovarea imaginii instituţiei şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
societatea civilă;
* monitorizarea / securitatea spațiilor, persoanelor prin supraveghere video;
* monitorizarea / securitatea bunurilor publice;
* soluționarea plângerilor;
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* derularea activităților desfășurate în cooperare / colaborare cu alte instituții;
* statistică și arhivă.
Inspectoratul colectează numai datele personale necesare îndeplinirii scopurilor
menționate și solicită persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter
personal strict necesare îndeplinirii acestora, iar prelucrarea se face cu respectarea
prevederilor din Regulamentul (UE) 2016/679, art. 6 alin. 1 lit. c și e.
În cazul în care pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale sunt necesare și alte
categorii speciale de date cu caracter personal, inspectoratul își rezervă dreptul de a vă
solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679, art. 9 alin. 2 lit. a.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe
persoane juridice, aceștia din urmă au obligația legală de a vă furniza informațiile
necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
În raport su scopurile prezentate mai sus Inspectoratul pentru Situații de Urgență
,,Neron Lupașcu” al județului Buzău, prelucrează următoarele categorii de date cu
caracter personal:
* date nominale: Nume și prenume, numele și prenumele membrilor de familie;
* date de identificare: CI seria și numărul, data și locul nașterii, cod numeric
personal, cetățenia;
* date de contact: adresă de domiciliu / reședință, număr de telefon, adresă de email;
* date civile: căsătorit, necăsătorit, divorțat, necăsătorit, rude, copii;
* date profesionale: denumire angajator, profesie, funcție, studii, diplome;
* date fiscale și bancare: cod de identificare fiscală, cod unic de înregistrare, cont
bancar;
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al
operatorului și sunt comunicate, la cerere, numai următorilor destinatari:
* persoanei vizate sau reprezentantului legal al acestuia;
* autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de
lege să solicite informaţii;
* instituțiilor sau autorităților publice, când comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt investite.
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării
tuturor demersurilor întreprinse pentru desfășurarea activităților legale ale
inspectoratului, după care vor fi arhivate potrivit legislației în vigoare.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la
rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri.
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Dacă nu sunteți de cord cu furnizarea datelor personale Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău nu poate întreprinde demersurile
legale pentru a vă emite actele administrative solicitate, pentru a formula răspunsuri la
punctele de vedere solicitate, pentru a răspunde la petiții, etc.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată transmisă Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu” al
județului Buzău, strada Bistriței, nr. 51, municipiul Buzău, sau prin utilizarea serviciilor
de poștă electronică la adresa: rpd@isubuzau.ro, prin fax la numărul: 0238- 713 973,
urmând să primiți în termenul legal un răspuns la solicitarea transmisă.
Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe
Magheru 28-30, Sector 1, telefon: 031- 8059211; fax: 031-8059602, e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro, web site: www.dataprotection.ro, dacă conform art. 77 din
Regulamentul UE 2016 /679 considerați că v-au fost încălcate drepturile prevăzute
privind protecția datelor.
În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere
Autorităţii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru
apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le-au fost încălcate.
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter
personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.isubuzau.ro, secțiunea:
Protecția datelor cu caracter personal.
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