
 Ce trebuie să știm despre protecția datelor cu caracter personal 

 

Poliția Locală Timișoara, cu sediul  în Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 54, număr 

operator de date cu caracter personal 5082 vă informează prin prezenta despre modalitatea în 

care se efectuează  prelucrarea datelor personale și despre drepturile pe care le au persoanele 

vizate în conformitate cu  Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD) 

 Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal  poate fi contactat la 

telefon 0256.246.112 - MIHĂILĂ VELICU GEORGINA DANA – șef serviciu, la Serviciul 

Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video 

Ce inseamna date cu caracter personal? 

Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care 

poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau 

la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, 

economice, culturale sau sociale; 

Scopul. Baza legala. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram 

 Poliția locală s-a înfiintat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor 

și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: 

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; 

b) circulația pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcții și afișajul stradal; 

d) protecția mediului; 

e) activitatea comercială; 

f) evidența persoanelor; 

g) alte domenii stabilite prin lege. 

 În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Poliția Locală prelucrează date cu caracter 

personal în activitațile de:  prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor, menținere și 

asigurare a ordinii publice, ținere evidență cu persoanele care săvârșesc contravenții, 

gestionare resurse umane, gestionare resurse economico – financiare și administrative. 

 Datele cu caracter personal pot fi obținute în mod direct de la  persoane fizice  în 

diferite moduri, incluzând următoarele modalități: contact direct, în cadrul întâlnirilor de la 

sediul instituției, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri, petitii și 

completarea unor documente necesare furnizării serviciilor, completarea unor formulare 

online, vizitarea sediului sau depunere de dosare pentru angajarea pe posturile vacante din 

cadrul instituției; 

 De asemenea, datele cu caracter personal pot fi obținute indirect, din alte surse: prin 

dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date), dezvăluiri efectuate într-un interes 

legitim, prin interogarea bazelor de date naționale, dezvăluiri ale altei persoane vizate. 



 Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă şi în măsura în care se 

aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte 

sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 

operatorului; 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale  altei 

persoane fizice; 

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

sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul; 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte 

terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în 

special atunci când persoana vizata este un copil. 

 Poliția Locală Timișoara prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace 

automatizate/manuale pentru următoarele scopuri: 

- relații publice/petiționare; 

- resurse umane; 

- creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara 

- controlul activ al parcului auto și dirijarea de către dispecerul de serviciu a celui  ai 

apropiat echipaj la intervenție 

- prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor; 

- menținere și asigurare a ordinii şi liniştii publice; 

- formulare de acțiuni și reprezentare în instanță; 

- organizare/derulare evenimente; 

- îndeplinirea atribuţiilor legale de control; 

- gestiunea financiar-contabilă; 

- gestiunea logistico-administrativă; 

- achiziţii publice; 

- verificări pe linie de  fenomene epidemiologice;  

- triajul persoanelor pentru accesul în clădirea instituției 

 

 În raport cu scopurile de mai sus, Poliția Locală Timișoara prelucrează următoarele 

categorii de date cu caracter personal: 

- Numele și prenumele 

- Numele și prenumele membrilor de familie 

- Sexul 

- Data și locul nașterii 

- Cetățenia 

- Caracteristici fizice/antropometrice 

- Telefon/fax 

- Adresă domiciliu/reședință 

-  E-mail 

- Funcție/Profesie 

- Loc de muncă 

- Denumirea angajatorului 

- Imagine 

- Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator) 



- Cod unic de înregistrare 

- Voce 

- Semnătura 

- Date privind formarea profesională – diplome – studii 

- Date privind starea de sănătate  

- Date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier 

- Date privind apartenenţa la sindicate  

- Date privind sancțiuni disciplinare/administrative 

- Date privind sancțiuni contravenționale 

- CNP – codul numeric personal 

- Seria și numărul actului de identitate 

- Seria și umărul pașaportului/permisului de conducere 

- Date din certificatul de înmatriculare 

- Marca, modelul autoturismului și numărul de înmatriculare 

- Date privind bunuri pierdute 

- In cadrul procesului de recrutare, de angajare/gestionare a resurselor umane: 

informatiile furnizate de catre candidat care permit verificarea conditiilor de 

eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare.  

 Poliția Locală Timișoara își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru 

îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale. 

 Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric 

personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) se prelucrează  

exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea 

este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al 

operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei 

vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autorități publice de aplicare a legii, autorități de 

colactare a debitelor/ recuperare creanțe, autoritatea judecătorească, organe de urmărire 

penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 

 Poliția Locală Timișoara nu efectuează transferuri de date cu caracter personal către o 

țară terță. 

 În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Serviciul Resurse Umane  

solicita acordarea consimţământului de către candidat prin semnarea de către acesta a unei 

Note de Informare prin care declară că a fost informat în legătură cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal la nivelul Poliției Locale Timișoara, precum şi în legătură cu drepturile de 

care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se 

realizează numai de către persoane autorizate de către Poliția Locală Timișoara. 

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Poliția Locală Timișoara şi pot 

fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii 

legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi ai Poliției Locale Timișoara, 

organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de Poliția Locală Timișoara. 

 Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video 

este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate (ex.existenta unei solicitari din 

partea unei institutii abilitate). La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg. În 

ceea ce priveste datele din evidentele letrice perioada de stocare este conform 

Nomenclatorului Arhivistic.  

 Persoanele vizate, respectiv angajaţii, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul 

Poliției Locale Timișoara sunt informate în legătură cu prelucrarea datelor personale prin 



intermediul sistemelor de supraveghere video. Indicatoarele de marcare a existentei sistemului 

de supraveghere video sunt aplicate în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere 

video - CCTV.  

 Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, 

precum şi de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi 

libertăţile persoanelor fizice, Poliția Locală Timișoara pune în aplicare măsuri tehnice şi 

organizatorice adecvate pentru a garanta că prelucrarea se efectuează în conformitate cu 

legislaţia specifică. 

 Pentru îndeplinirea cerinţelor legale specifice protecţiei datelor cu caracter personal 

măsurile tehnice şi organizatorice sunt orientate pe diferite direcţii de acţiune, precum: 

alocarea responsabilităţilor pentru angajaţii care prelucrează date cu caracter personal, 

adaptarea activităţilor organizaţiei la cerinţele legale specifice, elaborarea/implementarea unor 

politici/proceduri IT adecvate pentru securitatea datelor personale, instruirea personalului, 

monitorizarea conformităţii, etc. 

   

  

Drepturile persoanelor vizate conform RGPD, sunt: 

 

- dreptul la informare (art. 13, 14, 34) 

- dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15) 

- dreptul la rectificare (art. 16) 

- dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17) 

- dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18) 

- dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau 

restricţionarea prelucrării (art. 19) 

- dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) 

- dreptul la opoziţie (art. 21) 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de 

profiluri (art. 22) 

- dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77) 

- dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79) 
 


