
 

 

 
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

EFECTUATE DE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 PRIN INTERMEDIUL 

CEASULUI WONLEX GPS KIDS WATCH (”DISPOZITIVUL”) ȘI 

PRIN APLICAȚIA S5 HAPPY KIDS. 

 

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 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin 
mijloace automatizate/manuale raportat la dispoztivul WONLEX GPS KIDS WATCH ȘI PRIN 
APLICAȚIA S5 Happy KIDS pentru următoarele scopuri: 

- punerea în aplicare a celor prevăzute în procesul-verbal încheiat cu 
reprezentantul legal al minorului cu unitatea de invatamant; 

- realizarea interesului legitim al parintelui/reprezentantului legal al 
minorului de a beneficia de implementarea proiectului care are ca scop 
asigurarea unui climat de siguranță pentru copil; 

- realizarea interesului public de prestare a serviciilor publice pentru creșterea 
gradului de siguranță a cetățeanului; 

- Siguranța minorilor care au activ un dispozitiv WONLEX GPS KIDS WATCH 
(geolocalizarea copiilor aflați în pericol) si indeplinirea obligatiei de a asigura 
interventia in cazul sesizarii politiei locale, prin mijlocirea ceasului inteligent, 
atunci cand minorul se afla in pericol; 

- asigurarea managementului senzorilor (tip, model, număr de identificare, 
deținător etc.).  

- Îndeplinirea altor obligații legale . 
 
În raport cu scopurile de mai instituția noastră prelucrează următoarele categorii 
de date cu caracter personal: 



 

 

 
 

 

a) Numele și prenumele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al 
minorului; 

b) Numărul de telefon al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal; 
c) Numere de telefon setate in aplicatie care pot efectua apeluri catre ceas;  
d) Numele și prenumele Minorului; 
e) Numele minorului trecut de parinte/tutore/reprezentant legal in aplicatie; 
f) Adresa de e-mail (pentru crearea unui cont in aplicatie, este nevoie de 

adresa de e-mail, utilizată pentru identificarea contului) 
g) Numărul de identificare al dispozitivului mobil (ceas inteligent) folosit de 

minor; 
h) Numărul de telefon aferent dispozitivului mobil (ceas inteligent) folosit de 

minor;  
i) Locație GPS (locatia transmisa de ceas catre aplicatie poate fi văzuta doar 

de catre utilizatorul master al aplicatiei si ceilalti utilizatori conectati cu 
ceasul, care au primit acceptul de la acesta; 

j) Mesaje text și audio (transmise intre dispozitivele conectate intre ele) 
 
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/operatori asociați/ 
împuternicit al operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: 
operatorului, persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea 
judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite 
informaţii.  

Durata de păstrare 

- durata prevăzută în procesul-verbal de predare-primire a produselor încheiat 
între unitatea de învațământ si reprezentantul legal al minorului; 

- date de localizare (GPS), mesaje text si audio - 30 zile; 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la 
rectificare, ștergerea datelor, restricționarea prelucării, portabilitatea datelor, dreptul 
la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automatizată.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și 
semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale sau personal la Registratura 
Primăriei Sectorului 5 situată în str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-11, sector 5, 
Bucuresti și/sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresele de e-mail: 
primarie@sector5.ro / protectiadatelor@sector5.ro . 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral Gheorghe 
Magheru 28-30, sector 1, adresa e-mail:  anspdcp[at]dataprotection.ro . 
 
În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii 
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 
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oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679, care le-au fost 
încălcate. 

Persoana vizată (părintele/reprezentantul legal) are obligația de a anunța, în scris, 
secretariatul unității de învățământ la care este înscris minorul despre pierderea / furtul 
(sustragerea) produselor / dispozitivului sau a smartmobilului / tabletei pe care este 
contul de utilizator în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției unui astfel de 
eveniment, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru protejarea datelor personale 
prelucrate prin intermediul CEASULUI WONLEX GPS KIDS WATCH (”DISPOZITIVUL”) SI/SAU PRIN 
APLICAȚIA S5 HAPPY KIDS. 

 În cazul furtului, reprezentantul legal va face, în mod corespunzător, dovada sesizării în 
acest scop a organelor abilitate ale statului. 

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.  
 

http://www.sector5.ro/
http://depabd.mai.gov.ro/protectia_datelor.html

