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Directia Politiei Locale Timisoara prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi 

transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 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 (RGPD) şi ale Legii nr. 

190/2018 -privind măsuri de punere în aplicare a 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) 

Directia Politiei Locale Timisoara asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor  cu caracter 

personal ale petentilor si respectarea dreptului acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii 

datelor cu caracter personal. 

 

Legislatie aplicabila/Link-uri  utile 

 Regulamentul (UE)2016/679 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 (RGPD); 

  Legea  nr. 190/2018 -  privind măsuri de punere în aplicare a 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) 

 Legea nr. 102/2005 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

 www.dataprotection.ro - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal ( ANSPDCP ); 

 www.edps.europa.eu -  Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor ( AEPD ); 

 www.edpb.europa.eu – Comitetul European pentru Protectia Datelor 

 Brosura  ANSPDCP  

 

Persoana desemnata ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal  ( DPO ) la nivelul Directiei 

Politiei Locale Timisoara,  conform Deciziei nr.226 din 12.11.2020: 

 

 

 

MIHĂILĂ VELICU GEORGINA DANA – șef serviciu, la Serviciul Comunicare, Prevenire și  

         Monitorizare Video  

 

Tel.  0256/246.112 
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