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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
”BASARAB I” AL JUDEȚULUI  DÂMBOVIȚA 

 

 

 Nr. 3.555.555 
Târgoviște, 03/01/2022 

 
NOTĂ DE INFORMARE 

Scopul acestei Note de informare este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem 
cu ele în calitatea dumneavoastră de jurnalist persoană fizică sau de reprezentant sau persoană de 
contact din cadrul unei persoane juridice cu care intrăm în contact și în calitatea noastră de operator de 
date.  

Potrivit legislației, dumneavoastră, jurnalistul persoană fizică sau reprezentantul sau persoana de 
contact din cadrul unei persoane juridice cu care intrăm în contact, sunteți o „persoană vizată”, adică o 
persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de 
date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat 
măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră, persoana vizată. 

Identitate și date de contact 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, 
șoseaua Găești nr. 9, cod fiscal 4207069, este instituția publică responsabilă de prelucrarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse. 
Potrivit legislației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, este 
operator de date cu caracter personal.  

Responsabilul nostru cu protecția datelor se asigură, în mod independent, că legislația care protejează 
datele cu caracter personal ale cetățenilor este aplicată corect de către Inspectorat și poate fi contactat 
la telefon/fax: 0245.21.04.72, email: pdcp@isudb.ro. 

Ce fel de date cu caracter personal colectăm? 
a) Numele și prenumele; 
b) Data și locul nașterii; 
c) Cetățenia; 
d) Serie și număr document de identitate:  
e) Adresa; 
f) Număr legitimație de presă și data expirării acesteia; 
g) Imaginea; 
h) Funcția deținută la instituția mass-media; 
i) Adresa de e-mail; 
j) Număr de telefon. 

Temeiurile legale pentru prelucrare 

Colectăm informațiile dumneavoastră în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se 
limitează la următoarele: 

 pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări; 
 pentru a ne conforma legislației; 
 pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; 
 pentru menținerea relației de colaborare dintre noi. 

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, art.18 din Legea nr. 544/2001.  
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Obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obținerea consimțământului 
din partea dumneavoastră doar în situațiile în care nu am reușit să utilizăm un alt temei legal. 

Cât timp păstrăm informațiile personale? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult 
de 3 ani de la încetarea colaborării sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu 
caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime 
pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. 

Cum transmitem informațiile dumneavoastră? 

 Putem partaja datele dumneavoastră către inspectoratele județene/al municipiului București ca 
urmare a unui efort comun de a oferi informațiile publice în cazul producerii unor situații de 
urgență; 

 Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor 
dumneavoastră; 

 Furnizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele 
judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca 
urmare a unor cereri expres formulate; 

 Ne asigurăm, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic 
European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, 
în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dumneavoastră 
explicit sau alt temei legal. 

Drepturile dumneavoastră 

Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului sunt următoarele: de retragere a consimțământului; 
de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră; de acces asupra datelor; de a rectifica 
datele inexacte sau incomplete; de ștergere; la restricționarea prelucrării; de a transmite datele pe care 
le avem despre dumneavoastră către alt operator; de a vă opune prelucrării datelor; de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; de a vă 
adresa justiției; de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.  

Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și 
datate la adresa de corespondență: Târgoviște, șoseaua Găești nr. 9, județul Dâmbovița, cod poștal 
130087 sau la adresa de e-mail: pdcp@isudb.ro. 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi 
analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, 
vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom 
informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de 
Supraveghere și de a vă adresa justiției. 

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit în funcție de 
diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a 
vă identifica în termen util. 

Dacă nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a 
reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. 

Această Notă de Informare o putem schimba, iar toate schimbările și actualizările vor fi valabile 
imediat după notificare, pe care o vom realiza pe site și/sau prin notificare pe email și/sau prin alte 
modalități acceptate de lege. 
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