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NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA  

ŞI PROTECŢIA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind 

protecţia datelor cu caracter personal UE 679/2016 (GDPR). Prin intermediul acestuia se 

doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să 

nu mai necesite măsuri naţionale de implementare. 

Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava (D.A.J.) este instituţie publică, serviciu 

public deconcentrat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În aceasta calitate, 

colectează și procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în 

materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul 

prezentei notificări este de a vă explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt 

utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.  Legislația în acest domeniu se schimbă rapid 

și vă comunicăm că această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile 

reglementări. 

Utilizarea datelor personale 

Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate: 

 Nume, prenume; 

 Sex; 

 Codul numeric personal; 

 Data și locul naşterii; 

 Cetățenia;  

 Semnătura ;  
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 Serie și număr buletin; 

 Informaţii  bancare; 
 Date de contact- număr de telefon , e-mail , adresa de domiciliu/reședința ; 

 Imagine facială , în scop de promovare . 

Scopul prelucrării 

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava colectează și prelucrează datele 

dumneavoastră personale în următoarele scopuri : 

 În scopul acordării ajutoarelor de minimis  în agricultură ( sprijin     

financiar ) , conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Acordare avize și autorizații ; 

 Încheiere procese verbale de control și procese -verbale de contravenție , 

dacă este cazul ; 

 Participare cursuri formare profesională; 

 Acordarea de consultanță  și întocmire proiecte fonduri europene ; 

 Concursuri de recrutare, angajare; 

 În scopul respectării oricăror obligații legale ; 

Baza legală a prelucrării 

Baza legală  pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră  pentru 

fiecare din scopurile menționate mai sus este : 

 obligație  legală;  

 interesul legitim al instituției ; 

 contractul prestări servicii/formare profesională/întocmire proiecte etc. la care   

       dvs. sunte-ți parte sau cererea dvs. înainte de încheierea unui contract ; 

 consimțământul dumneavoastră. 

Sursa datelor cu caracter personal 

 în mod direct, din cererile dvs. 

 



 

   

         DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SUCEAVA                                                                  

         B-dul 1 Decembrie 1918,nr.3 , 720262 – SUCEAVA  

         Tel. 511039, Fax 511046, E-mail : dadrsv@madr.ro 

 

 

 obţinute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către 

dumneavoatră unor terţi (ex.:instituţii publice, instituţii bancare); 

 ca urmare a comunicărilor trimise instituţiei noastre, conform legii de către 

terţi (ex.: instituţii publice, instituţii bancare, angajatori, agenţi economici). 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale, conform 

legii : 

 către autorităţi publice centrale /locale şi judecătoreşti şi alte persoane 

        juridice implicate în proceduri legale; 

 către organe de cercetare penală, autorităţi fiscale, precum şi către alte persoane 

juridice faţă de care dezvăluirea este cerută de lege; 

Protecţia datelor personale 

Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, D.A.J. Suceava 

administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele 

furnizate de dumneavoastră. 

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenţei.  

  Acesta impune instituţiei noastre să furnizeze informaţii cu privire la modul în care 

utilizează sau procesează datele personale. 

Pentru a ne alinia obligaţiilor de transparenţă rezultate din  RGPD, vă informăm că 

instituţia noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal. 
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Păstrarea datelor cu caracter personal 

Datele personale vor fi păstrate  atât timp câte este necesar pentru scopurile 

menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile și obligațiile legale , 

instituite în sarcina noastră. 

Drepturile pe care le aveți  în ceea  ce  privește  datele  dumneavoastră 

personale și modul de exercitare a acestora 

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor 

specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 

nr.679/2016,  vă puteți exercita oricare din urmatoarele drepturi: 

 dreptul de a fi informat (prezenta notificare furnizează informațiile pe care 

aveți dreptul să le primiți); 

 dreptul de acces la datele personale care vă privesc; 

 dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt 

inexacte sau incomplete; 

 dreptul de a solicita ștergerea  datelor  în anumite circumstante ( de ex: când 

datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai 

sus); 

 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe ( de 

ex: atunci când dumneavoastră  contestați exactitatea datelor -pentru perioada ce 

ne-ar permite verificarea exactității  acelor date); 

 dreptul de a depune o plângere la noi și/sau autoritatea competența privind 

protecția datelor; 

 dreptul de a va opune prelucrării; 

 dreptul de a vă retrage consimțâmantul, în orice moment,  pentru prelucrarea 

datelor personale. la care ați consimțit anterior; 

 dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitari catre D.A.J. Suceava 

pentru ștergerea evidențelor datelor personale ; 

 dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră 

personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră; 
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 dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de 

către operator; 

 dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor  deţinute  de  către  D.A.J.Suceava  

care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare  

cu privire la această  notificare  sau în legătură  cu utilizarea de către  D.A.J. Suceava a datelor 

personale, vă  rugăm să ne contactați  alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise 

mai jos,  precizând  totodată , numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail ( în 

funcție de modalitatea în care doriți să comunicăm) , numărul dumneavoastră de telefon , 

precum și scopul cererii dumneavoastră. 

Ne puteti contacta : 

 prin e-mail : dadr.sv@madr.ro  

-personal sau printr-o cerere trimisă  prin poștă la adresa : Mun. Suceava , B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.3, jud. Suceava sau fax : 0230-511040; 

 telefonic la numarul : 0230/511039, interior 247. 

Prezenta notificare va fi afișată la sediul unității, publicare pe pagina web. 

 

 

Responsabil protecția datelor 
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