
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL DE CĂTRE COMPARTIMENTUL TAXE ȘI IMPOZITE A

COMUNEI HANGU

În calitate de instituție publică de interes local, organ de specialitate al 
administrației publice locale care administrează taxele și impozitele locale ale 
Comunei Hangu vă informăm cu privire la Regulamentul general privind 
protectia datelor cu caracter personal(GDPR).

Începând cu data de 25 mai 2018, a devenit aplicabil Regulamentul general
privind protectia datelor cu caracter personal UE 679/2016. Prin intermediul 
acestuia, se doreste crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul 
Uniunii Europene care să nu mai necesite masuri naționale de implementare. 

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter 
personal și cum îl puteți contacta

Compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu este operator al datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteți contacta 
responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul UAT Hangu, la adresa de 
e-mail primariahangu@yahoo  .  com  . 

Protecția datelor personale
Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date, compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu 
administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de 
lege, datele furnizate de dumneavoastră.Unul dintre principiile cheie în cadrul 
GDPR este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să 
furnizeze contribuabililor informații cu privire la modul în care utilizează sau 
procesează datele personale. 

Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din GDPR, vă 
informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, 
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul și legalitatea prelucrării datelor personale
compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu are atribuții cu privire 

la stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor 
locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal (Legea nr. 227/2015)
și Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) cu modificările și completările
ulterioare.

Date cu caracter personal prelucrate
-Nume, prenume;
-Sex;
-Codul numeric personal;
-Adresa de domiciliu;
-Adresele proprietăților;
-Adresede mail;
-Informații bancare.

Legalitatea prelucrării
Art. 6 –alin. (1) din Regulamentul nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
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Din ce surse obține compartimentul Taxe și Impozite a comunei 
Hangu datele dumneavoastră cu caracter personal

-în mod direct, prin completarea de către contribuabili a declarațiilor de 
impunere cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și din documentele 
atașate în acest scop;

-prin diverse cereri depuse de contribuabili și din documentele atașate în 
acest scop;

-din Procesele-verbale de contravenție;
-ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre 

electronice;
-ca urmare a comunicărilor transmise, conform legii, de către 

dumneavoastră unor terți (ex. Instituții publice, instituții bancare);
-ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de 

către terți (ex.: instutuții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici,
administratori fond privat, pensii).

Cui dezvăluie compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu, în
condițiile legii datele dumneavoastră cu caracter personal

Dezvăluirea datelor cu caracter personal se realizează în condițiile art. 11 
din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cât timp păstrează compartimentul Taxe și Impozite a comunei 
Hangu datele dumneavoastră cu caracter personal

compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu păstrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru 
îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana 
dumneavoastră, sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, 
instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu 
caracter personal:

Dreptul la informare
Indiferent de temeiul prelucrării, persoana vizată trebuie să fie informată 

asupra scopului pentru care se prelucrează datele.
Dreptul la acces
Persoanavizată are dreptul de a obține din partea operatorului o 

confirmare că se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc și, 
în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu 

caracter personal:
-aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
-aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către 

compartimentul Taxe și Impozite a comunei Hangu care conțin datele 
dumneavoastră cu caracter personal;

-restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile 
prevăzute de GDPR.


