Operator date cu caracter personal :4535
Notă de informare
Prin prezenta , Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău vă aduce la cunoștință , că
începând cu data de 25.05.2018 au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679
(Regulamentul General privind Protecția Datelor destinat operatorilor/RGPD) prevederi ce devin
aplicabile , în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și libera circulație a
datelor , care pot conduce la identitatea persoanelor în cauză ( prevederi ce se regăsesc , în parte , și în
legislația națională cuprinse în Legea nr. 677/2001- pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ,respectiv dispozițiile
Legii nr. 506/2004 - privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice) ; în acest sens , vă informăm , că dispozițiile Regulamentului
(UE) 2016/679 pun un accent deosebit pe transparență , față de persoana fizică , căreia urmează a i se
prelucra datele cu caracter personal și responsabilizează operatorul de date față de modul cum acesta
face prelucrarea datelor , legiuitorul stabilind în cuprinsul actului normativ , o serie de garanții , pe de
o parte , pentru a se proceda la protejarea cât mai eficientă a vieții private a minorilor ( în special în
mediul on-line) , iar pe de altă parte , pentru consolidarea drepturilor garantate și instituirea totodată de
noi drepturi persoanelor fizice , cum ar fi : dreptul de a fi uitat , dreptul la portabilitatea datelor și
dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal . Față de cele precizate , și în concurs
cu cele relatate , vă înformăm că în decursul a peste 17 ani , de prelucrare de date cu caracter personal
, în condițiile prevăzute de legislația în materie , regia , ca furnizor de servicii de interes public și
totodată de operator date cu caracter personal (4535) , a asigurat confidențialitatea datelor
dumneavoastră ,acestea fiind prelucrate cu scopul de-a fi folosite doar în interes legitim ( facturare ,
încasare , somații de neplată , notificare , acțiuni în instanțe de judecată / executare , solicitări ale
organelor de anchetă penală / instanțe de judecată în materie penală etc ) regia prelucrând date cu
caracter personal ( nume, prenume , domiciliu , reședință , telefon , e-mail , consum energie/apă ,
index contor , venituri etc ) cu bună credință și în condiții de legalitate . Instituția noastră vă
informează/garantează că va păstra datele personale atât cât este nevoie , urmând ca de la momentul la
care nu ne mai sunt necesare (ex. a încetat dreptul impunerii la plată a serviciilor furnizate la prețuri
reglementate și a recuperării integrale a creanțelor facturate) regia să nu mai prelucreze datele în
cauză. Pentru exercitarea drepturilor conferite de Regulamentul UE 679/2016 ( ex. dreptul de acces la
date, dreptul de rectificare a datelor , dreptul de ștergere a datelor /ex.când a expirat durata de
păstrare, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor , dreptul de a obiecta,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității
Nationale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată,
dreptul de a retrage oricând consimțământul /ex.de marketing direct etc ) vă rugăm să vă adresați cu o
cerere scrisă datată și semnată instituției noastre/ Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău cu
sediul în mun. Buzău , str. Unirii , bl. 13 AB , jud. Buzău , sau pe fax: 0238/718017 , urmând ca
aceasta să fie analizată de către responsabilii instituției noastre și să răspundă solicitărilor
dumneavoastră potrivit reglementărilor legale în materie .
Totodată vă informăm , prin raportare la dispozițiile art. 37 alin.7 din Regulamentul 679/2016 , că
datele de contact al responsabilului de date cu caracter personal/DPO sunt luminita.ghita@rambuzau.ro ,
tel. 0768199875 .
Cu deosebit respect ...
Director General : Constantin Tacea

