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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE PERSOANELOR FIZICE ÎN CADRUL PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL PRIVIND 

CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 

 

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat 

angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, 

în special Regulamentul (EU) 679/2016 (denumit în continuare GDPR), Legea 190/2018 și următoarele 

principii: 

 Legalitate, echitate și transparență 

Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința 

informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.  

 Controlul vă aparține 

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați 

împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. 

 Integritatea datelor și limitarea scopului 

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu 

cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile 

pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate. 

 Securitate 

Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să vă protejăm cât mai bine datele. Cu 

toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu 

este complet sigură. 

Termeni utilizați: 

În curpinsul prezentei informări termenii utilizați au înțelesul dat acestora de Regulamentul UE 

nr.679/2016. Astfel, prin ”date cu caracter personal” se înțeleg orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate 

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,  

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Prin 

"prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 

colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 
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1. Scopul prelucrării: 

 

La nivelul UAT municipiul Constanța  se desfășoară Programul privind casarea autovehiculelor 

uzate din Municipiul Constanța. 

Programul este inițiat de Guvernul României prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 

implementat de Administrația Fondului Pentru Mediu în parteneriat cu Municipiul Constanța.  

Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice. 

Pentru a determina  și verifica eligibilitatea dumneavoastră este necesară furnizarea mai multor 

date cu caracter personal, care atestă îndeplinirea condițiilor și obligațiilor ce decurg din participarea la 

acest program așa cum au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv 

decizii ale Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (mai multe detalii despre program puteți 

obține aici https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php). 

 

2. Temeiul legal al prelucrării: 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza art.6 alin.1 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 – denumit în continuare ”RGPD”) , 

respectiv: c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; 

e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul. 

 

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: 

 

 

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, în cadrul documentației (formular de 

determinare a eligibilității, cerere și documente doveditoare) depuse la instituția noastră, se prelucrează 

următoarele date cu caracter personal: 

- nume, prenume; 

- cod numeric personal; 

- număr de înmatriculare autoturism; 

- serie șasiu autoturism; 

- adresa IP de la care a fost completat formularul de înscriere online; 
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- datele cu caracter personal conținute în documentele depuse în susținerea cererii și pentru dovedirea 

îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a obligațiilor care vă revin; 

- semnatură; 

- orice alte date pe care alegeți să ni le puneți la dispoziție. 

 

Soluționarea cererilor de obținere a stimulentului pentru casare pentru anul în curs se va realiza 

respectând ordinea rezultată în urma procesului de înregistrare online, prin completarea unui formular, 

fiecare formular având data, ora, minutul și secunda când a fost trimis.  

Numărul cererilor soluționate va fi în limita bugetului alocat pentru anul în curs, restul înregistrărilor 

urmând a face obiectul unor alte sesiuni de finanțare în funcție de disponibilitățile bugetare ulterioare. 

După finalizarea procesului de înregistrare și stabilirea bugetului pentru anul 2022 vom publica 

tabelul ce va conține numărul înregistrării, data și ora înregistrării, inițialele numelui și prenumelui, ultimele 

2 cifre ale Codului Numeric Personal precum și ultimele 3 caractere ale numărului de înmatriculare al 

autovehiculului. 

Persoanele fizice ce se vor identifica pe listă vor continua procesul de înregistrare în program prin 

depunerea cererii și a documentelor justificative fie online la cereri.primaria-constanta.ro fie la Centrul de 

Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall. Detaliile privind depunerea cererii și a documentelor 

justificative le vom anunța odată cu publicarea listei sus amintite. 

Dacă în urma procesării cererilor și a documentelor justificative vor fi identificate persoane fizice 

sau autovehicule care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, locul acestora va fi luat de următoarele 

persoane înregistrate în ordine cronologică până la epuizarea bugetului alocat. 

 

 

4. Sursa colectării datelor personale: 

Datele cu caracter personal arătate mai sus sunt colectate direct de la dumneavoastră, ca urmare a 

completării de obținere a stimulentului pentru casare pentru anul în curs, precum și din documentele pe 

care le depuneți în susținerea cererii și pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a 

obligațiilor care vă revin. 

De asemenea, există posibilitatea prelucrării de date obținute de la terți în procesul de verificare a 

îndeplinirii de către dumneavoastră a condițiilor de eligibilitate (spre exemplu, Serviciul Public de Impozite 

și Taxe Constanța) 

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate: 

 

Accesul la datele dvs. personale este permis numai acelor angajați cărora le sunt necesare acele 

informații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi primirea și analizarea cererilor și a 
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documentației aferente, întocmirea documentelor necesare pentru asigurarea evidențelor financiar-fiscale, 

diverse comunicări cu dumneavoastră. 

 

6. Datele cu caracter personal furnizate nu vor fi transferate către operatori sau organizații 

transfrontaliere. 

 Cu toate acestea, în procesul de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate sau a obligațiilor 

impuse prin program există posibilitatea solicitării și transmiterii de date către/de la terțe instituții. 

 

7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate:  

 

Datele dvs. personale sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care datele respective sunt prelucrate, precum și pe durata legală destinată arhivării acestora.  Datele sunt 

păstrate în condiții care asigura securitatea și confidențialitatea acestora. 

 

8.         Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: 

   

În conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE 679/2016, aveți următoarele drepturi 

referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:  

1. dreptul de acces: dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare ca se prelucrează sau nu date 

personale care vă privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la anumite informații conform 

legii.  

2. dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte 

care vă privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.  

3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea 

datelor cu caracter personal care vă privesc, doar daca:  

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; 

(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea (in condițiile în cazul în care prelucrarea 

s-a făcut pe baza consimțământului dumneavoastră) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

(c) vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc (inclusiv creării de profiluri) si nu 

există motive legitime care sa prevaleze in ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizata se opune 

prelucrării in scop de marketing direct (inclusiv creării de profiluri);  

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului 

in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se afla Operatorul;  

(f) datele nu sunt necesare pentru si/sau in legătura cu executarea contractului; 



                                            R  O  M  Â  N  I  A 
           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  

                         
 
 
 

(g) după expirarea perioadei pentru care Operatorul are o obligație legala de păstrare si/sau arhivare a 

datelor cu caracter personal; 

(h) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare; 

(i) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea in 

temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Operatorului; 

(j) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; 

(k) in alte cazuri prevăzute de lege, in condițiile, limitele si cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.  

4. dreptul la restricționarea prelucrării, dacă:  

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea 

datelor;  

(b) prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb 

restricționarea utilizării lor;  

(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar  

Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau  

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în care se verifică 

dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.  

După restricționarea prelucrării, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate (cu excepția stocării), 

decât cu consimțământul dumneavoastră si/sau in cazurile prevăzute de lege. Aveți dreptul să ne solicitați 

o informare cu privire la destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, cărora le-am 

comunicat orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării 

efectuate la solicitarea dumneavoastră.  

5. dreptul la portabilitate: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-a 

furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul 

dumneavoastră de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorului, în cazurile 

si condițiile prevăzute de lege.  

Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul 

acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in condițiile si in limitele prevăzute de lege.  

6. dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situația particulară în 

care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si creării de profiluri, in condițiile 

legii, cu excepția cazului in care Operatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si 

care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau daca scopul este 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța sau in fata altor autorități conform legii.  

7. dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, 

acesta poate fi retras, in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia.  
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Consimțământul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru: 

(a) executarea contractului; 

(b) pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului; 

(c) pentru apărarea intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă, cu excepția cazului în care 

prevalează interesele sau drepturile şi libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesita protejarea 

datelor cu caracter personal; 

(d) pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;  

(e) pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public; 

(f) in alte cazuri prevăzute de lege.  

8. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si creării de profiluri, dreptul dumneavoastră 

de a obține intervenție umana din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere si de a contesta 

decizia. 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi 

analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă 

vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa 

asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și 

de a vă adresa justiției. 

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi 

prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii sau numărul mare de cereri primite. 

Vă puteți exercita aceste drepturi prin formularea unei solicitări scrise sau prin completarea 

formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa de e-mail dpo@primaria-

constanta.ro, sau la adresa poștală: Constanța, bdul.Tomis nr.51, județ Constanța, cu mențiunea: în 

atenția responsabilului cu protecția datelor. De asemenea, puteți depune personal o solicitare la 

registratura instituției noastre. 

De asemenea, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 

nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere  (ANSPDCP) în 

legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură 

cu aceste prelucrări. 

 

 

 

mailto:dpo@primaria-constanta.ro
mailto:dpo@primaria-constanta.ro


                                            R  O  M  Â  N  I  A 
           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  

                         
 
 
 

FORMULAR CERERE PERSOANĂ VIZATĂ 
(pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din GDPR) 

 
 
 Detalii privind persoana vizată (titularul cererii):  
 

Modalitate de adresare: 
 

 

Nume, prenume: 
 

 

Modalitate de contact (adresă de e-mail 
sau adresă poștală): 
 

 

ID beneficiar (dacă este cazul): 
 

 

 
Obiectul cererii: 
 
Vă rugăm să selectați care este obiectul cererii: 
 
 

☐ Retragere a consimțământului pentru prelucrarea de date cu 
caracter personal 

☐ Cerere de acces la datele cu caracter personal prelucrate  
 

☐ Cerere de actualizare/rectificare a datelor cu caracter personal 
prelucrate 
 

☐ Cerere de ștergere a datelor cu caracter personal prelucrate 
 

☐ Cerere de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal 
 

☐ Cerere de portare a datelor cu caracter personal prelucrate 
 

☐ Cerere de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

☐ Cerere privind prelucrările automate și crearea de profile 
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Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalii privind cererea dumneavoastră: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semnătură 
(în cazul cererilor 
trimise prin serviciul 
poștal): 
 

 
 
 

Nume, prenume:  
 
 

Dată: 
 

 
 
 

 
 
 
După completare, vă rugăm să trimiteți acest formular: 
- adresa de e-mail dpo@primaria-constanta.ro, sau la adresa poștală: Constanța, 
bdul.Tomis nr.51, județ Constanța, cu mențiunea: în atenția responsabilului cu protecția 
datelor. De asemenea, puteți îl depune și personal, la registratura instituției noastre. 
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