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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

NOTE DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INSTITUŢIA  PREFECTULUI  -  JUDEŢUL  NEAMȚ  prin  intermediul  Compartimentului
reprezentare  în  instanțe  și  fond  funciar,  prelucrează  datele  dumneavoastră  cu  caracter
personal precum și a persoanei/persoanelor ai cărui imputerniciți  legal sunteți,  respectiv :
nume, prenume, adresa de domiciliu,  seria și  numărul  BI/CI,  CNP, data și  locul  nașterii,
cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail. Prelucrarea datelor se
face  prin  mijloace  manuale  și  automate,  în  scopul  constituirii/reconstituirii  dreptului  de
proprietate  asupra terenurilor  agricole/forestiere  (conform Legilor  nr.  18/1991,  169/1997,
1/2000, 247/2005).

Sunteţi  obligat(ă)  să furnizaţi  datele  solicitate,  refuzul  dumneavoastră determinând
nerezolvarea problemelor de fond funciar pentru care ați solicitat sprijinul instituției. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Instituţia Prefectului – Județul
Neamț,  și  sunt  comunicate  Oficiului  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  Neamț,  Garda
Forestieră Suceava, A.D.S. București și A.N.R.P. București precum şi altor autorităţi şi/sau
instituţii  publice  care  vor  justifica  un  interes  legitim  în  soluţionarea  cererii  pe  care  aţi
adresat-o.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus
unei decizii  individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării  datelor personale
care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. 

Pentru exercitarea  acestor  drepturi,  vă puteţi  adresa  cu  o cerere  scrisă,  datată şi
semnată  responsabilului  cu  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal.  Cererea  se  poate
depune  la  Compartimentului  gestionare  acte  administrative,  petiții,  audiențe  și  relații  cu
publicul  din  cadrul  instituţiei  sau  poate  fi  transmisă  la  adresa  de  e-mail:
office@prefecturaneamt.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau A.N.S.P.D.C.P. -
la  sediul  acesteia  Bucureşti,  B-dul  G-ral.  Gheorghe Magheru  28-30,  Sector  1,  cod poștal
010336 e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.
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