
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA 
Direcţia de Asistenţă Socială Simeria 

335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0254262518 
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95146/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de 
următoarele drepturi: 

- dreptul la informare; 
- dreptul de acces la date; 
- dreptul la rectificare; 
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 
- dreptul la restricționarea prelucrării; 
- dreptul la portabilitatea datelor; 
- dreptul la opoziție; 
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; 
- dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor 

competente 

Nr. ............../..................  
Direcția de Asistență Socială Simeria 
Servicii Sociale 

NOTIFICARE  
privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

Denumire activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal: 
activităţile care se desfăşoară în cadrul Direcției de Asistenţă Socială Simeria pentru acordarea 
de prestaţii şi servicii pentru copii  

 ÎN CADRUL CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU 
PĂRINȚI ȘI COPII SIMERIA1  

vă comunicăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal : 
 Solicitant/beneficiar Partener/membru familie Copii minori 

Nume și prenume x x x 

CNP x x x 

Adresă domiciliu și reședință x x x 

Telefon x x x 

Adresă de mail x  x 

Serie, nr., valabilitate acte 

identitate 

x x x 

Serie, nr. acte stare civilă x x x 

Imagine foto/video x x x 

având ca temei legal Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare ; Legea nr. 292/ 
2011 a asistenţei sociale, ORDIN nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de 
implementare a acestor standarde2 

Data____/____/_________               □ CCS           □_____________________ 
Ora ____/____                                                                     
 Am luat la cunoștință, 
Nume prenume                                                                    Nume și prenume                                                                                                 
 
_________________________ ________________________ 
Semnătura Semnătura 

                                                 
1 se va indica scopul prelucrării datelor cu caracter personal 
2 se va indica temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 
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