NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
EFECTUATE DE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 ÎN CADRUL PROIECTULUI
#FAPTE – REGENERARE URBANĂ AMURGULUI

Primăria Sectorului 5, ca operator de date cu caracter personal este preocupată în
mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de
date cu caracter personal pe care le efectuează și, implicit cu respectarea dispozițiilor
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).
Primăria Sectorului 5 respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu
caracter personal și asigură măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea
confidențialității asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării
proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la
transparență, precum și pentru prevenirea oricărei utilizări sau divulgări neautorizate a unor
astfel de informații.
Primăria Sectorului 5 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin
mijloace automatizate și/sau manuale pentru îndeplinirea obiectivelor, activităților și/sau
subactivităților desfășurate în cadrul proiectului #Fapte – Regenerare Urbană Amurgului:
- implementarea de măsuri integrate de educatie formală și non formală pentru
creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea
riscului părăsirii timpurii a scolii;
- promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unor persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă
prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la
cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
- creșterea gradului de incluziune sociala prin furnizarea de servicii sociale integrate noi
și cu grad sporit de eficiență și servicii medicale;
- crearea unor condiții de locuit decente pentru membri unor gospodării formate din
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune social;
- schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin
crearea unui spatiu al multiculturalismului si nondiscriminarii pentru persoane din
zona Amurgului și prin derularea unei campanii de informare privind combaterea
discriminarii;
- punerea în aplicare a celor prevăzute în Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.
R1321/03.07.2019;
- realizarea interesului public de prestare a serviciilor publice;
- îndeplinirea altor obligații legale.

-

-

Scopurile prelucrarii:
Accesul persoanelor vizate la beneficiile programului implementat de Primăria
Sectorului 5;
Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai
marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea
marginalizată Amurgului;
realizarea interesului legitim al parintelui/reprezentantului legal al minorului de a
beneficia de implementarea proiectului;
realizarea interesului public de prestare a serviciilor publice pentru creșterea accesului
și participării la educație, soluționarea problemei studiilor/formării profesionale și a
ocupării, imbunătățirea condițiilor de locuire, creșterea accesului la servicii sociale și
imbunătățirea stării de sănătate generală a populației;

În raport cu obiectivele și/sau scopurile de mai sus instituția noastră prelucrează
următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Pentru crearea unui cont în platforma online realizată în cadrul proiectului “#FapteRegenerare Urbană Amurgului”:
• Numele și prenumele: pentru a va putea identifica;
• Adresa de e-mail: Pentru crearea unui cont în aplicație este nevoie de adresa dvs.
de e-mail, utilizată pentru a ține legătura cu dvs. și pentru a vă transmite
documentele necesare în cazul în care ați fost selectat în grupul țintă;
• Numărul de telefon: Pentru a ține legătura cu dvs.;
• IP-ul extern al rețelei de unde ați trimis dvs. solicitarea de înregistrare
b) După finalizarea procedurii de selecție în grupul țintă:
• Adresa, CNP, numele și prenumele minorului, seria și nr. CI/BI, date referitoare la
etnie, sănătate, studii, situație financiară și locativă, profil scolar, situație familială.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/operatori asociați/
împuternicit al operatorului și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: împuternicit
al operatorului, persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea
judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituţii abilitate de lege să solicite
informaţii.
Durata de stocare a datelor:
Stocăm datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform
obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma
obligațiilor legale aplicabile.
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară
pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a
cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.
Durata de păstrare - 36 de luni (durata proiectului) și încă 3 ani după finalizarea
perioadei de implementare a proiectului, conform nomenclatorului arhivistiv al instituției și
normelor de implementare și control ale proiectelor cu finanțare europeană.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de
e-mail: protectiadatelor@sector5.ro
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter
personal puteți obține consultând pagina noastră de internet wwww.sector5.ro secțiunea:
Utile/Prelucrarea datelor cu caracter personal/Politica privind securitatea prelucrării
datelor cu caracter personal.

