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Notificare de procesare echitabilă 
a datelor cu caracter personal aparținând cetățenilor 

 
 
POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2, cu sediul în Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, prelucrează 
următoarele date cu caracter personal aparținând cetățenilor: 
 
Nr. 
crt. 

Categorie de date 
personale 

Scopul prelucrării Temeiul legal al 
prelucrării 

Perioada 
maximă 
de 
păstrare 

Cui sunt 
sau pot fi 
transmise 
datele 

1 Detalii personale 
(nume, adresă, email 
personal, telefon, etc). 
Detalii acte de 
identitate (CNP, 
serie/număr CI). Acte 
de proprietate  

Administrare petenți Îndeplinirea obligațiilor 
legale (OG 27/ 2002) 

Conform 
legislației 
privind 
arhivarea 

n/a 

2 Fotografii Obligații legale 
(circulație rutieră, 
control comercial, 
disciplina în 
construcții, evidența 
persoanelor, ordine 
publică, protecția 
mediului) 

Îndeplinirea unei 
sarcini de interes 
public 

Conform 
legislației 
privind 
arhivarea 

n/a 

3 Înregistrări audio-
video 

Obligații legale 
(circulație rutieră, 
control comercial, 
disciplina în 
construcții, ordine 
publică, protecția 
mediului) 

Îndeplinirea unei 
sarcini de interes 
public 

Conform 
legislației 
privind 
arhivarea 

n/a 

4 Detalii personale 
(nume, adresă, locație 
contravenție). Detalii 
acte de identitate 
(CNP, serie/ nr. CI, 
serie pașaport, nr. 
înmatriculare auto) 

Obligații legale 
(circulație rutieră, 
control comercial, 
disciplina în 
construcții, ordine 
publică, protecția 
mediului) 

Îndeplinirea unei 
sarcini de interes 
public 

Conform 
legislației 
privind 
arhivarea 

n/a 

5 Date privind locația 
(GPS) 

Obligații legale 
(circulație rutieră) 

Îndeplinirea unei 
sarcini de interes 
public (circulație 
rutieră) 

5 ani n/a 
 
 

 
 
 

     

   



Nr. 
crt. 

Categorie de date 
personale 

Scopul prelucrării Temeiul legal al 
prelucrării 

Perioada 
maximă 
de 
păstrare 

Cui sunt 
sau pot fi 
transmise 
datele 

 
6 Documente referitoare 

la imobil (Autorizație 
de construire, 
Certificat de 
Urbanism) 

Obligații legale 
(disciplina în 
construcții) 

Îndeplinirea obligațiilor 
legale (Legea 
50/1991, Legea 
185/2013, HCGMB 
180/2017, HCL 
34/2014, Legea 
155/2010) 

Conform 
legislației 
privind 
arhivarea 

n/a 

7 
Înregistrări video 
(sistem de 
monitorizare video) 
 

Obligații legale (ordine 
publică) 

Îndeplinirea unei 
sarcini de interes 
public (ordine publică) 

30 zile  n/a 

 
*În afara entităților menționate, datele personale pot fi transmise, în condițiile legii, autorităților 
abilitate ale statului. 
**Orice alte prelucrări de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate. 
 
POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu 
caracter personal. 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile 
REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în Capitolul III: 
Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, 
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune 
prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce 
constituie temei legal pentru prelucrarea datelor. 
 
În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră, prevăzute în Regulamentul nr. 
679 / 2016, au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 
 
Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți 
adresa Ofițerului cu Protecția Datelor pe e-mail: dpo@politialocalas2.ro sau tel. 
021.25.25.770 
 

 


