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Nr. 19.779/06.08.2019 

 

 

INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul  

Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, în 

calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), 

d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin 

potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii 

acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor 

și persoanelor. Aceste date permit instituţiei să-şi realizeze obligațiile legale 

precum și evitarea riscurilor privind securitatea. 

Instituția ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele 

este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt 

scop decât cel declarat.  

 

I. DEFINIREA TERMENILOR SPECIFICI ÎN ACCEPŢIUNEA 

REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 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) (Text cu 

relevanţă pentru SEE) 

 Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate 

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter 

personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: 

colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în 

orice mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 

distrugerea. 

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de Consiliul Judeţean Mureş 

constă în activităţi şi procese care sunt efectuate prin mijloace automate sau 

manuale. Persoanele vizate, ale căror date personale le prelucrăm, nu vor face 

obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv 



 

1/5 

crearea de profiluri) care să producă efecte juridice asupra acestora sau să le 

afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. 

Potrivit prevederilor art.170, alin.91) din ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ - Consiliul Județean  Mureș este autoritatea 

administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea 

activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean. 

Consiliului Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţii de 

servicii specifice, din aria de responsabilitate, date personale adecvate, pertinente 

şi neexcesive, prin raportare la scopul prelucrării, precum şi de a administra în 

condiţii de siguranţă aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le 

este aplicabil. 

Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor şi 

întocmirea actelor solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităţilor legale 

de asigurare a publicităţii anumitor categorii de acte prin înscrierea acestora în 

registrele naţionale. Refuzul de a furniza operatorului datele personale prevăzute 

de actele normative în vigoare atrage imposibilitatea prestării serviciilor publice 

solicitate. 

 

II. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Raportat la prevederile art.173 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57 privind Codul Administrativ, Consiliul Judeţean Mureş 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 autonome 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. 

În exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, datele cu caracter personal 

prelucrate de către Consiliul Judeţean Mureş sunt: 

• nume si prenume; nume şi prenume soţ, soţie, copii (în cazul declaraţiilor 

de avere şi interese); 

• alte date şi activităţi existente în Curriculum Vitae, rapoarte de 

activitate; 
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• cuantumul indemnizaţiilor, salariilor şi alocaţiilor; 

• specificaţii privind documente medicale în baza cărora au fost alocate 

indemnizaţia sau alte date cu caracter personal sensibile; 

• număr de telefon personal; 

• adresa de e-mail personal; 

• cont bancar (copie extras bancar, cont IBAN). 

• adresa de domiciliu; 

• adresa imobilelor declarate; 

• Cod Numeric Personal (CNP); 

• serie şi număr carte de identitate; 

• fotografii şi imagini. 

Consiliul Judeţean Mureş garantează protecţia persoanelor fizice, în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul 

îndeplinirii competenţelor şi atribuţiilor specifice legislaţiei administraţiei publice, 

în acord cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, precum şi cu 

legislaţia internă în materie. 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecţie (de 

ex: codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, date bancare), 

sunt prelucrate în condiţii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale 

aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru 

protejarea lor. 

 

III. DREPTURILE PE CARE LE AVEŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DATELE 

DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE 

 

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: 

1. dreptul la informare – puteți solicita oricând informații privind activitățile 

de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. 

2. dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră 

personale inexacte sau le puteți completa oricând; 

3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține 

ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte 

cazuri prevăzute de lege; 

4. dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea 

prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri 

prevăzute de lege; 

5. dreptul de a vă opune în orice moment; 

6. dreptul la portabilitatea datelor; 
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7. dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se 

întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. 

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea 

efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 

8. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, 

respectiv: 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

București , B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poștal 010336, 

Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602; e-mail anspdcp@dataprotection.ro 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, desemnat la 

nivelul Consiliului Judeţean Mureş. Cererea se poate depune la Compartimentul 

Registratură din cadrul Consiliului Judeţean Mureş sau poate fi transmisă prin poştă 

la sediul instituţiei din P-ţa Victoriei nr.1, Târgu Mureş, judeţul Mureş, cod poştal 

540026. 

Consiliul Judeţean Mureş vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod 

constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări 

a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate. 

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal puteţi găsi pe site-ul instituţiei, 

www.cjmures.ro - secţiunea Relaţii şi Informaţii Publice - Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

IV. SEMNIFICAŢIA UNOR TERMENI FOLOSIŢI ÎN ACEASTĂ INFORMARE: 

• Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o 

autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la 

supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În 

România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter 

personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP). 

• date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică 

este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin 

referire la un element de identificare. Astfel, de exemplu, în noţiunea de date 

cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele şi prenumele; adresa de 

domiciliu sau de reşedinţă; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric 

personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul 

stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date 

biometrice (sunt date sensibile); date de geolocaţie. Categoriile de date cu 

caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate 

mai sus. 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
http://www.cjmures.ro/
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• operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum 

(prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, 

răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter 

personal revine în primul rând operatorului. În relaţia cu dumneavoastră, noi 

suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteţi persoana vizată. 

• persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparţin”) 

anumite date cu caracter personal. În relaţia cu noi (operatorul), 

dumneavoastră sunteţi persoana vizată. 

• prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operaţiune/set de 

operaţiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor 

automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt 

mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea 

respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. 

Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune 

asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau 

manuale. 

 

 

 

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR  

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

CONSILIER  

Manuela Mușat 

 

  

 

 

                                                                                                                        

 


