
 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului este o instituție cu personalitate 
juridică și este subordonată Consiliului Local al Sectorului 1. 

DUPSPM S1, nu are calitatea de operator de date cu caracter personal, insă are obligaţia de a 
respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter  personal ale fiecărei 
persoane,respectiv de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate,  drepturile 
prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date.  

Activitatea desfășurată de DUPSPM S1 prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile urmptoarelor acte normative:  

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare în 
scopul atribuirii contractelor de achiziție publică; 

- Leggea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor în scopul încheierii contractelor 
cu OIREP-uri; 

- Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici și Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru derularea concursurilor; în scopul 
desfășurării concursurilor de angajare; 

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

- transmiterea de informații la solicitarea autorităților judiciare competente, autorităților 
publice în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; 

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

În cursul desfășurării activității DUPSPM Sector 1 are acces la anumite date cu caracter personal 
aparținând reprezentanților legali ai operatorilor economici, angajaților, sau ale persoanelor care 
participă la concursurile de angajare. 

 



 

 

După caz, colectarea și prelucrarea datelor personale se realizează: 

1. direct de la persoanele întrate în relații contractuale cu DUPSPM S1; 

2. alte persoane care au avut sau au relații contractuale; 

3. prin intermediul petițiilor/solicitărilor/adreselor/informărilor primite la sediu sau prin 
poșta electronică/fax de la diverse persoane fizice, juridice de drept public sau privat; 

Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de către DUPSPM Sector 1, sunt următoarele: 

1. nume și prenume; 

2. codul numeric personal; 

3. serie și număr carte identitate/buletin identitate/pașaport/legitimații; 

4. autoritatea emitentă și data emiterii; 

5. adresa de domiciliu sau reședință; 

6. data nașterii ; 

7. semnătura; 

8. cetățenia; 

9. profesia; 

10. locul de muncă; 

11. adresă e-mail; 

12. număr telefon; 

13. calitatea de asociat/acționar/administrator. 

Furnizarea datelor cu caracter personal evidențiate reprezintă o obligație legală, iar nerespectarea 
acestei condiții are ca și consecință sancționarea în conformitate cu prevederile legislației în 
domeniu, iar în situația în care prelucrarea datelor în cauză are ca obiect soluționarea unei petiții, 
refuzul furnizării datelor duce la clasarea acesteia. 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea 
obligațiilor legale, în raport cu solicitantul și pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale 
instituite în sarcina DUPSPM Sector 1, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 

 

 

 



 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, DGAF poate 
transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: 

• direcții de specialitate din cadrul Sectorului 1 ; 

• organe de urmărire penală; 

 

• instanțe de judecată; 

• structuri de poliție; 

• instituții ale statului (organizate atât la nivel central cât și teritorial); 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), persoanele 
fizice au următoarele drepturi: 

 Dreptul la informare. 

 Dreptul de acces la datele cu caracter personal. 

 Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal. 

 Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat). 

 Dreptul la restricționarea prelucrării. 

 Dreptul la opoziție.  

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri.  

 Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – atunci când prelucrarea se bazează 
pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau pe art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind 
protecția datelor – fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

 Dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în București, sector 1, Bulevardul General 
Gheorghe Magheru nr. 28-30. 

Exercitarea drepturilor o puteți face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la 
sediul nostru din strada Piața Mureș, nr. 18-24, etaj 2, sector 1, municipiul București sau la adresa 
de e-mail: secretariat@mediusectorul1.ro. 
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