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Comuna Riciu        Anexa nr. 9 

Localitatea Riciu, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 58 

 
 
 

ANUNȚ 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  

CU CARACTER PERSONAL 

 

 
Primăria Comuna Riciu, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, aflată sub incidența Regulamentului Europeean nr. 679/2016, respectă 

caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei 

persoane. 

Cu ocazia (numele evenimentului) _______________________ Primăria 

Comuna Riciu va face poze, filmări video, documentare pentru a promova 

evenimentul, tradițiile și obiceiurile comunei.  

În acest sens persoanele care nu doresc să apară în poze, video și 

documentarele făcute trebuie să ne notifice prin email la riciu@cjmures.ro sau 

telefonic la numarul 265426555 și noi ne vom ocupa de prelucrarea imaginilor 

astfel încât să protejăm dreptul la viață privată. 

În acest sens, administrează, în condiții de siguranță, bazele de date anume 

create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-I revin și asigură persoanele 

înregistrate, în calitate de personae vizate, de confidențialitatea tratării datelor 

furnizate, precum și de respectarea drepturilor prevăzute în cuprinsul 

Regulamentului Europeean nr. 679/2016 si a Cartei Europeene a Drepturilor 

Omului  art. 7 cu privire la dreptul persoanelor fizice la viața privată, cât și a 

drepturilor prevăzute la art. 8 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

 

Primăria Comuna Riciu respectă de asemenea cele 5 principii enumerate 

în art. 5 /Regulamentul 679/2016 prin care prelucrarea datelor se face: 

• în mod legal, echitabil și transparent; 

• în scopuri determinate, explicite și legitime; 

• într-un mod adecvat, relevant și limitat; 

• cu exactitate și actualitate a datelor colectate; 

• într-un mod care asigură securitatea adecvată. 

 

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele 

drepturi: 
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• Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 

• Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 

personal; 

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării; 

• Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare; 

• Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor; 

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri; 

• Dreptul la portabilitatea datelor; 

• Dreptul de a depune plângere. 
 
 

În cazul în care considerati că vi s-au încălcat drepturile cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal adresați-vă responsabilului cu pretecția 

datelor din cadrul unității, Dumbrava Andrei tel. 0743288455, email: 

riciu@cjmures.ro,  în primă instanță, sau dacă considerați că solicitarea nu a fost 

corect soluționată puteți să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(cu sediul în Bulevardul Magheru, Nr. 

28-30, sector 1, București). 

 

 

Primăria Comuna Riciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ACEST DOCUMENT ESTE PROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR ÎN TEMEIUL LEGII NR. 

8/1996 ȘI ORICE COPIERE, DISTRIBUIRE, REPRODUCERE, REPUBLICARE REPREZINTĂ 
CONTRAVENȚIE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI PENTRU 
PREJUDICIILE CAUZATE. 


