
Stimați Cetățeni! 
Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (UE) 2016/679 

(Regulamentul GDPR), au fost identificate datele personale care sunt gestionate de aceasta unitate. Acestea sunt colectate, prin efectul legii și protejate în 

conformitate cu cerințele legale. 

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Operator. 
• CNP - codul numeric personal 

• Seria și numărul actului de identitate/pașaportului 

• Date privind săvârșirea de infracțiuni 

• Date privind condamnări penale/măsuri de siguranță 

• Date privind sancțiuni disciplinare/administrative 

• Date privind sancțiuni contravenționale 

• Date privind cazierul judiciar 

• Numele și prenumele 

• Numele și prenumele membrilor de familie 

• Sexul 

• Porecla/pseudonimul 

• Data și locul nașterii 

• Cetățenia 

• Datele din actele de stare civilă 

• Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare 

• Caracteristici fizice/antropometrice 

• Telefon/fax/Adresă domiciliu/reședință/E-mail 

• Profesie/Loc de muncă 

• Situație familială 

• Situație militară 

• Situație economică și financiară/Date privind bunurile deținute 

• Date bancare 

• Imagine 

• Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator) 

• Voce 

• Fotografiile persoanelor 

• Cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii 

• Marca și modelul autoturismului,  

• Obișnuințe/preferințe/comportament 

• Semnătura 

• Numărul dosarului de pensie 

• Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate 

• Date privind formarea profesională – diplome – studii  

Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate de Operator. 

• Date privind starea de sănătate 

• Date genetice 

• Date biometrice 

• Date privind originea rasială sau etnică 

• Date privind opiniile politice 

• Date privind confesiunea religioasă/convingerile 

filozofice/apartenenţa la sindicate 

• Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală  

Prelucrarea unor numere de identificare națională 
• CNP - codul numeric personal 

• Seria și numărul actului de identitate 

• Numărul pașaportului/permisului de conducere 

• Numărul asigurării sociale sau de sănătate 

Categorii de destinatari ale datelor personale 
• Persoana vizată 

• Reprezentanții legali ai persoanei vizate 

• Autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii 

• Agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor 

• Societăți de asigurare/reasigurare 

• Autorități de aplicare a legii din statele membre Schengen/ 

• Mass-media 

• Servicii sociale și de sănătate 

• Instituții de învățământ și educație 

• Societăți bancare 

• Organizații profesionale 

• Asociații și fundații 

• Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate 

• destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTERPOL, 

EUROPOL 

• Institutii de ordine publica: Politie, SRI, SIE. 

 


