ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMARUL COMUNEI ŞANŢ

DISPOZIŢIE
privind desemnarea doamnei Iuşan Camelia-Leontina,

ca responsabil cu protecţia datelor (RPD)

Primarul comunei Şanţ;
Având in vedere: -referatul nr.2596 din 08.06.2018 al secretarului comunei Şanţ
prin care se propune desemnarea unui responsabil cu precţia datelor cu caracter

personal;
-prevederile art.37 din Regulamentul UE 2016/679 al
Parlementului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date;
în temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, alin. (5) lit. e, art.68
alin (1) si art.l 15 alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:
Artl.(l) începând cu data prezentei dispoziţii, se desemnează doamna Iuşan CameliaLeontina, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şanţ, ca
responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (RPD).
(2) Persoana nominalizată la pct.l are rolul de a asigura, atât respectarea
legislaţiei, cât şi de a acţiona ca un intermediar între părţile interesate relevante.
Art.2. Fişa postului doamnei Iuşan Camelia-Leontina va fi suplimentată cu atribuţiile
cuprinse în Regulamentul nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date,
respectiv : a) informarea şi consilierea angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire
la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului nr. 679/2016;
b)monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016
referitoare la protecţia datelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal;
c)consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra

protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu art.35 din
Regulamentul nr. 679/2016;
d)cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
privind aspectele legale de prelucrare, inclusiv consultareaprealabilă menţionată la
art.36 din Regulamentul nr. 679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire
la orice altă chestiune;
Art.3. în exercitarea atribuţiilor stabilite în Regulamentul nr. 679/2016, responsabilul cu
protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea pentru
realizarea acestor atribuţii;
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza secretarul comunei Şanţ.
Art.5. Prezenta se va comunica de secretarul comunei Şanţ cu:
-compartimentul resurse umane;
-persoana nominalizată la art. 1;

-Instituţia Prefectului Judeţul Bistrita-Nasaud
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