
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 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), respectiv a dispozițiilor Legii nr. 

190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 

Direcția Finanțe Publice Municipale Sfântu Gheorghe prelucrează în mod legal datele 

cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are 

obligaţia de a le administra în condiţii de siguranţă şi numai în scopuri bine-determinate, 

explicite și legitime, adecvate specificului activității sale, pertinente și neexcesive. 

 Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele 

domenii: administrarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale, executare silită, 

colectarea creanțelor bugetare. 

 Fiecare contribuabil sau cetățean care se adresează Direcției Finanțe Publice 

Municipale Sfântu Gheorghe, are  obligația  furnizării datelelor cu caracter personal, a 

acelor date și informații care fac identificabilă o persoană, respectiv: nume, adresă, data 

nașterii, CNP, etc., acestea fiind necesare în scopurile specificate mai sus. 

 

 Refuzul furnizării datelor determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului 

solicitat. 

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute de lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. 

 Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 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) fiecare contribuabil, cetățean 

beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 

ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și 

dreptul la opoziție. 

 Pentru exercitarea acestor drepturi, contribuabilii se pot adresa cu o cerere scrisă, 

datată şi semnată, la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe - Direcția Finanțe Publice 

Municipale Sfântu Gheorghe, cu sediul în str. Oltului nr. 2, județul Covasna sau prin e-

mail la adresa:  taxeimpozitelocale@sepsi.ro 

 Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Ördög Melinda – 

melinda.ordog@sepsi.ro 

 

mailto:melinda.ordog@sepsi.ro

