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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei
comunei Săliștea, județul Alba
Având în vedere:
- prevederile art. 37 – 39 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- prevederile art. 4, alin. 2, lit. b, art. 6, lit. b, art. 10 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 155, alin. 1, lit. e din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- referatul nr. 358 din 25.01.2021 al secretarului general al comunei,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se desemnează persoanele responsabile cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul
Primăriei comunei Săliștea, județul Alba, și anume:
- Ionescu Mihaela-Alina – secretar general al comunei, în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter
personal fără utilizarea de mijloace automatizate;
- Chiriluț marcel-Teofil – administrator public, în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal
cu utilizarea de mijloace automatizate.
Art. 2. (1) Responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal au următoarele atribuții:
a) informarea și consilierea conducerii instituției, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrarea
datelor cu caracter personal, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, a altor
dispoziții de drept al Uniunii și a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protecția datelor;
b) monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii
și a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protecția datelor și a politicilor/procedurilor interne ale instituției în
ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de
sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditul aferent;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și
monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul nr. 2016/679;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de
prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu
privire la orice altă chestiune.
(2) În exercitarea atribuțiilor stabilite în Regulamentul nr. 2016/679, responsabilii cu protecția datelor au
obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea și sunt responsabili direct în fața primarului comunei Săliștea
pentru realizarea acestor atribuții.
Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, compartimentelor din cadrul
Primăriei comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil
Săliștea, 25.01.2021
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Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

