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NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul DJC Bacău 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău este o instituție publică deconcentrată, subordonată 

Ministerului Culturii, iar pentru îndeplinirea obiectivelor instituției și exercitarea atribuțiilor stabilite 

de legislația în vigoare, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter personal  

ale dumneavoastră, în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 care sunt aplicabile începând cu data de 25 mai 2018  

(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, 

în vigoare.  

Documentul impune un set unic de reguli, având drept scop apărarea dreptului la viața privată în 

privința prelucrării datelor cu caracter personal, aplicabile în toate statele membre ale Uniunii 

Europene. 

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

În conformitate cu legislația  națională aplicabilă respectiv Legea nr. 363/2018 (și europeană ( 

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE ) în vigoare, Direcția 

Județeană pentru Cultură Bacău are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru 

scopurile specifice, datele personale care îi sunt furnizate. 

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă. De asemenea informațiile diferite, care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite 

persoane constituie și ele date cu caracter personal. 

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate 

cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul angajaților din cadrul compartimentelor, 

în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități respectiv: 

• emiterea avizelor/ certificatelor/ adeverințelor specifice domeniului de activitate al instituției 

și eliberarea acestora către solicitanți conform prevederilor legale; 

• relații publice/ petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările emise de către 

persoanele fizice; 

• îndeplinirea atribuțiilor legate de activitățile de control și cercetare; 

• soluționarea plângerilor și a reclamațiilor; 

• înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal; 

• încheiere contracte de furnizare de bunuri și servicii; 

• administrarea dosarelor profesionale ale angajaților instituțiilor. 
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• transmiterea și obținerea de informații/ documente de interes public aferente domeniului de 

activitate al instituției conform prevederilor Legii nr. 544/2001 

•  organizare/derulare evenimente; 

 

În situația în care, nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Direcția Județeană pentru 

Cultură Bacău prin compartimentele din structură nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă 

răspunde la petiții/ a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.  

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal. 

Conform dispozițiilor Regulamentului (UE)2016/679, Directivei 2016/680/CE, Directivei 

2002/58/CE) începând cu 25 mai 2018, toți operatorii din sistemul public, persoanele împuternicite de 

operatori, precum și operatorii din sistemul privat vor avea obligația de a administra în condiții de 

siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care le sunt furnizate. respectiv de a 

cartografia prelucrările de date cu caracter personal efectuate.  

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău (OPERATOR), aplică prevederile prezentului Regulament  

prelucrând datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 

instituției și exercitându-și atribuțiile stabilite conform dispozițiilor art. 6 alin.(1), lit. c) și e) din 

GDPR.  

În situația în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Direcția Județeană 

pentru Cultură Bacău, va solicita consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 

9 alin. (2), lit. a din GDPR. 

Legislația care guvernează, în principal activitățile derulate de compartimentele instituției sunt 

următoarele: 

• Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE 

• Legea 102/2005 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 190/2018 cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr. 506/2004 cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Legea nr. 544/2004 cu modificările și completările ulterioare, 

• Ordonanța Guvernului nr. 27/2002; 

• Codul de procedură civilă  

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm  

 

Politica Direcției Județene pentru Cultură Bacău privind protecția și securitatea datelor personale este 

de a colecta numai datele personale necesare în scopurile și îndeplinirea obiectivelor mai sus 

menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict 

necesare îndeplinirii acestor scopuri.  

Categoriile de date personale (clasice și cele digitale) supuse prelucrărilor la nivelul  compartimentelor 

din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bacău sunt următoarele: 

Pentru completarea formularelor/ cererilor necesare eliberării avizelor/certificatelor și adreselor de 

răspuns specifice pe care solicitanții (persoane fizice sau reprezentanți /împuterniciți ai persoanelor 

juridice) le solicită a fi eliberate. 
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• Nume și prenume  

• Denumirea persoanei juridice și numele prenumele reprezentantului legal sau a celui 

mandatat/ împuternicit să solicite servicii  

• Adresa de domiciliu/ de rezidență/ sediului social 

• Detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă  de 

domiciliu/ reședință 

• Serie și nr. CI/BI 

 

Pentru domeniul relațiilor publice/petiționare/reclamații/formulare puncte de vedere la solicitările 

persoanelor fizice: 

• Nume, prenume; 

• Semnătura; 

• Detalii de contact- număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/ 

reședință, etc.; 

           În mod excepțional:  

• Serie și număr CI/BI 

• CNP 

Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor: 

• Nume, prenume, 

• Funcție, 

• Denumirea angajatorului 

• Detalii de contact -  număr de telefon, personal/ de serviciu, adresă de email, adresă 

poștală. 

Pentru soluționarea plângerilor, reclamațiilor/ sesizărilor: 

• Nume, prenume 

• Semnătura 

• Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ 

reședință, etc, 

• Serie și număr CI/ BI 

• CNP 

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri și servicii  

• Nume, prenume 

• Funcție 

• Denumirea angajatorului 

• Detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă 

poștală 

Pentru încheierea actelor necesare administrării dosarelor profesionale ale angajaților instituției ; 

• nume, prenume, 

• funcția 



4 
 

• semnătura, 

• date despre starea civilă 

• date despre cetățenie  

• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de 

domiciliu/reședință, etc., 

• serie și număr CI/BI 

• CNP 

 

Pentru transmiterea și obținerea de informații/documente de interes public aferente domeniului de 

activitate al instituției conform prevederilor Legii nr. 544/2001 

• Nume, prenume 

• Funcție, profesie, 

• Denumirea angajatorului 

• Detalii de contact- număr de telefon persona/de serviciu, adresă de email, adresă 

poștală 

 

Pentru organizare și derulare evenimente: 

• Nume, prenume 

• Funcție, profesie, 

• Denumirea angajatorului 

• Detalii de contact- număr de telefon persona/de serviciu, adresă de email, adresă 

poștală 

 

DJC Bacău își rezervă dreptul de a solicita și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 

compartimentelor și pentru soluționarea favorabilă sau nefavorabilă a solicitărilor înregistrate în 

concordanță cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu. 

Sursa datelor cu caracter personal 

DJC Bacău prin compartimentele de specialitate ale sale, colectează date personale direct de la 

dumneavoastră, sau de la terți sau din documente publice. 

În cazul în care trebuie să prelucrăm datele personale obținute de la terți – persoane juridice, 

aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu 

caracter personal transmise.  

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizate de către operator (DJC Bacău) și sunt 

comunicate urătoarelor categorii de destinatari, dacă este cazul: 

• alte instituții/ autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a 

petițiilor greșit îndreptate; 

• în cadrul activității de organizare/desfășurare evenimente de către operator; 

• în cadrul activităților de control, cercetare și avizare; 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de deținători 

precizați anterior. 

Modalitatea prelucrării datelor cu caracter  personal 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează procesând datele de identificare ale solicitanților 

și a celor care provin din alte surse (nume/prenume, CNP, domiciliu, date de contact, date bancare). 

Responsabilitatea instituției în această relație constă în modul în care gestionează datele  personale 

care au fost puse la dispoziție de solicitanți, sau a celor obținute din alte surse. 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele personale ale dumneavoastră ce au fost colectate sunt stocate pe perioada necesară efectuării 

tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activității compartimentelor instituției și pentru 

soluționarea cererilor adresate instituției, după care ele vor fi arhivate. 

Asigurarea confidențialității datelor personale 

Orice angajat care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv 

persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe 

baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care acționează în temeiul unei obligații legale. 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul 

la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării acestora, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. 

Aceste date cu caracter personal le comunicăm/obținem/de la autorități publice, instituții private, 

operatori, terți sau împuterniciți, astfel: 

• Solicitanți de avize/ certificate/ adeverințe eliberate de DJC Bacău; 

• Firme de proiectare/arhitectură/proprietare de balastiere ; 

• Unități administrativ - teritoriale /primării, Consiliul Județean/Prefectură; 

• Instituții proprietare ale Bisericilor declarate monumente istorice; 

• Direcția pentru evidenta persoanelor și administrarea bazei de date; 

• Compania Națională „Poșta Română” – S.A/ Firme de curierat; 

• Inspectoratul de Poliție; 

• Alte instituții publice abilitate să furnizeze informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiile 

stabilite de prevederile legale în vigoare  care îi revin DJC Bacău și care rezultă din exercitarea 

atribuțiilor autorității publice. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția 

datelor din cadrul DJC Bacău la adresa, djcbacau@gmail.com sau în scris la sediul instituției. 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin.(1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau în 

baza art. 9, alin.(2), lit.(a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor 

date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care 

dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alin.(1) să nu poată fi 

ridicată prin consimțământul persoanei vizate”  din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage 

consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

mailto:djcbacau@gmail.com
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În consecință, puteți elimina consimțământul acordat în orice moment, și vom acționa imediat în 

consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face 

acest lucru. 

Asigurarea securității prelucrării datelor personale 

DJC Bacău/operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice necesare  protejării 

datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 

dezvăluirii sau accesului neautorizat, 

Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este obligat să aleagă o persoană care 

prezintă suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate tehnica şi organizatorice cu privire 

la prelucrările ce vor fi efectuate, precum și să vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoana 

desemnată. 

   

 

        Director Executiv                                                                Întocmit 

            Simona Drob                                             responsabil protecția  datelor personale 

                                                                                       Luchian Liliana 

 


