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NOTĂ DE INFORMARE 
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ILFOV 
 

 
 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 aprilie 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), Instituţia 
Prefectului – Judeţul Ilfov are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru 
scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, 
un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

  
Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri: 
 

 - apostilarea documentelor; 
- activitatea de fond funciar; 
- gestiunea economico-financiară:  
- gestiunea administrativă; 
- activitatea de resurse umane; 
- activitatea de relații cu publicul; 
- soluționarea audiențelor și petițiilor adresate conducerii instituției; 
- monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private prin 

sistemul video instalat; 
- organizarea și desfășurarea activităților derivate din atribuţiile ce revin prefectului şi 

instituţiei prefectului în organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 
- evidența și eliberarea pașapoartelor simple; 
- evidenţa şi emiterea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, 

autorizațiilor provizorii, autorizațiilor de probe; 
- prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact din cadrul unor 

entități de drept public/privat exclusiv în scopul participării la şedinţe, conferinţe sau alte 
evenimente sau a desfășurării de activități de protocol, prin păstrarea unei evidențe a datelor 
de contact. 
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În raport cu scopurile de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter 

personal: 
 
- nume și prenume;  
- cod numeric personal; 
- seria și numărul cărţii de identitate; 
- seria și numărul paşaportului; 
- seria şi numărul permisului de conducere;  
- numele și prenumele membrilor de familie; 

 - date din actele de stare civilă; 
- sexul; 
- data și locul nașterii; 
- cetățenia;  

 - semnătura; 
- date privind starea de sănătate; 
- date privind etnia sau rasa; 

 - număr telefon/fax; 
 - adresa de domiciliu sau reședință; 
 - adresa de e-mail; 
 - profesie; 
 - loc de muncă; 
 - formare profesională (diplome, studii); 
 - situația familială; 
 - imaginea facială. 
 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al 
operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei 
vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire 
penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.  

 
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, 

la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și 
de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată. 
  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și 
semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: str. Smârdan, nr. 3, sector 3, 
Bucureşti, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: dpo@prefecturailfov.ro, prin 
fax la numărul: 021.311.24.86 sau telefon: 021.311.28.62. 
 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București,  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 
28-30, sector 1. 
 

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii 
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror 
drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate. 
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