ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNEI BREAZA

DISPOZITIA NR. 124
privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia
datelor cu caracter personal la nivelul U.A.T. com. Breaza,
jud. Buzau
Primarul comunei Breaza, judetul Buzau;
Avand in vedere:
 Prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile art. 35 si art. 39 din Regulamentul UE nr. 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor);
 Referatul compartimentului de resort nr. 3259/24.05.2018.
In temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia
Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUNE :
Art. 1 : Incepand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza ca
responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul U.A.T.
comuna Breaza, judetul Buzau, d-na. Botea Ioana - referent de
specialitate in cadrul Compartimentului “Urbanism, Stare civila”, care va
duce la indeplinire obligatiile stabilite in legislatia aplicabila protectiei
datelor perdsonale pentru institutia in care isi desfasoara activitatea.
Art. 2 : Fisa postului d-nei. Botea Ioana va fi suplimentata cu
atributiile cuprinse in Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
respectiv:
a) informarea si consilierea conducerii U.A.T. Comuna Breaza,
precum si a angajatilor care se ocupa de prelucrare cu privire la
obligatiile ce le revin in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 si
a altor dispozitii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare
la protectia datelor;
b) monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului nr.
679/2016, a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept
intern referitoare la protectia datelor si a politicilor U.A.T.
comuna Breaza in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter
personal, inclusiv alocarea responsabilitatilor si actiunile de

sensibilizare si de formare a personalului implicat in
operatiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea
impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea
functionarii acesteia, in conformitate cu art. 35 din
Regulamentul nr. 679/2016;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de
supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv
consultarea prealabila mentionata la art. 36 din Regulamentul
nr. 679/2016, precum si, daca este cazul, consultarea cu
privire la orice alta chestiune.
Art. 3 : In exercitarea atributiilor stabilite prin Regulamentul UE
nr. 679/2016 responsabilul cu protectia datelor are obligatia de a
respecta secretul sau confidentialitatea, in conformitate cu dreptul
Uniunii sau cu dreptul intern si este responsabil direct in fata Primarului
Comunei Breaza pentru realizarea acestor atributii.
Art. 4 : Secretarul U.A.T. comuna Breaza va aduce la cunostinta
celor interesati prezenta dispozitie.
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