ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA POSTA CÂLNĂU
P R I M A R,

DISPOZITIA

NR.66

privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal
Primarul

comunei Posta Câlnău, judetul Buzău:

Avand in vedere :
- referatul compartimentului de resort nr. 876/10.02.2020;
-prevederile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.
102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea
Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- prevederile art. 37-39 din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a directivei 95/46/CE,
In temeiul
art. 196 alin.(1) lit.b si alin. (2) din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ
D I S P U N E:
Art.1.(1) Incepand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza ca persoana
responsabila cu protectia datelor cu caracter personal, doamna Bitoiu Andreea
Georgiana, avand functia de inspector debutant, cu atributii in cadrul compartimentului
Registrul agricol al comunei Posta Calnau.
(2) Fisa postului doamnei Bitoiu Andreea Georgiana va fi suplimentata cu
atributiile cuprinse in Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date, respectiv:
informarea si consilierea institutiei, precum si a angajatilor care se ocupa cu
prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligatiile ce le revin in temeiul
Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la
protectia datelor;
a)

monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a
dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a
politicilor/procedurilor interne ale institutiei in ceea ce priveste protectia datelor
cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitatilor si actiunilor de
prelucrare, precum si auditurile aferente.

b)

furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului
asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate cu
art. 35 din Regulamentul nr. 679/2016;

c)
d)

colaborarea cu autoritatea de supraveghere;
asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
privind aspectele legate de prelucrare, inclusive constatarea prealabila mentionata
la art. 36 din Regulamentul nr. 679/2016, precum si daca este cazul, consultarea
cu privire la orice alta chestiune;

(3) In exercitarea atributiilor stabilite in Regulamentul nr. 679/2016,
responsabilul cu protectia datelor desemnat cf. art. 1 la prezenta dispozitie, are
obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea, in conformitate cu dreptul
Uniunii sau dreptul intern si este responsabil direct in fata primarului comunei
Posta Calnau pentru realizarea acestor atributii.
Art. 3. Persoana desemnata, doamna Bitoiu Andreea Georgiana, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 4. Secretarul comunei Posta Calnau, judetul Buzau, va transmite prezenta
dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Posta Câlnău, 10.02.2020
Primar ,
MUNTEANU SORIN
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Secretar general U.A.T,
ENACHE ANA

