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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ÎN VEDEREA ELABORĂRII GHIDULUI/REGULAMENTULUI DE INTERVENȚIE 

PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR DIN ZONELE PROTEJATE CONSTRUITE ALE 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

 

 
1. Scopul prelucrării: 

 
La nivelul municipiului Constanța este în curs de elaborare un ”Ghid/regulament de 

intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului 

Constanța”. 
Amplasamentele sunt constituite din zone protejate, astfel: 

1. Zona Peninsulară - suprafață estimată: 54 ha; 
2. Situl Urban „Zona Comercială Centrală” - suprafață estimată: 18ha; 
3. Situri urbane protejate din zona centrală - suprafață estimată: 70 ha. 

Ghidul/regulamentul va reprezenta un suport logistic dat locuitorilor din zonele protejate 
ale municipiului Constanța, un îndrumar care să îi poată ajuta la înțelegerea privind 

diagnosticarea şi posibilitățile de reabilitare a clădirilor pe care le locuiesc/utilizează.  
Pentru elaborare ghid/regulament se vor întocmi următoarele studii: 
• Studiu fotografic - arhivare fotografică de ansamblu și de detaliu a imobilelor - 

fațade vizibile din spațiul public, elementele stilistice relevante - aferente străzilor din zona 
de studiu;  

• Studiu istoric - se va corobora cu studiile istorice realizate/existente pentru zona de 
studiu; 
• Studiu stilistic - studiu privind stilurile arhitecturale care caracterizează imobilele 

din zona de studiu. 
Pentru elaborarea studiilor de mai sus este posibil să fie necesară și prelucrarea de 

date cu caracter personal, referitoare, în principal, la istoricul imobilului sau la deținătorii 
acestuia. 

Pentru întocmirea studiilor este obligatorie deplasarea pe teren a reprezentanților 

instituției noastre și vă rugăm să ne sprijiniți pentru asigurarea accesului la clădirile din 
zona de studiu. 

 
2. Temeiul legal al prelucrării: 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza art.6 alin.1 lit. e 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 ”prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 

operatorul.” 
 

 
3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: 
 

Pentru elaborarea studiilor de mai sus este posibil să fie necesară și prelucrarea de 
date cu caracter personal, referitoare, în principal, la istoricul imobilului sau la deținătorii 

acestuia (nume, prenume, data dobândirii imobilului sau actul prin care a fost dobândit 
sau este deținut imobilul).  

 

 



Primăria municipiului Constanta, bd. Tomis nr.51 

e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro 

 

4. Sursa colectării datelor personale: 
Datele cu caracter personal arătate mai sus sunt colectate fie indirect, din datele 

înscrise la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau în arhivele instituției, fie direct 

de la dumneavoastră, dacă alegeți să ni le puneți la dispoziție. 
 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate: 
 

Accesul la datele dvs. personale este permis numai acelor angajați/colaboratori 

cărora le sunt necesare acele informații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau 
îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate față de Primăria municipiului Constanța.  

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

sau organizații transfrontaliere 
 
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 informațiile 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. 

4. dreptul la restrictionarea prelucrarii. 
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 conditiile prevazute 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 conditiile si in limitele 
prevazute de lege.  
6. dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situaţia 

particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si 
creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Operatorul are motive 

legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, 
drepturilor si libertatilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau 

apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.  
8. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri, dreptul 
dumneavoastră de a obtine interventie 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 
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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. 
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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 

 
 
Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalii privind cererea dumneavoastră: 
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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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