Scrisoare de informare din partea Comunei Slobozia Ciorăşti

Subiect: Comuna Slobozia Ciorăşti și GPDR
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament al Uniunii
Europene și, din 25 mai 2018, se aplică tuturor organizațiilor/instituțiilor care colectează și
prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.
Ca unitate responsabilă și orientată spre viitor, Primăria Comunei Slobozia Ciorăşti
recunoaște la niveluri înalte necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se a
asigura că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale
beneficiarilor/contribuabililor noștri, ale angajaților și ale altor părți interesate.
Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile
superioare ale unității și va fi demonstrat prin intermediul politicilor relevante și prin
furnizarea de resurse adecvate pentru stabilirea și dezvoltarea unor controale eficiente
privind protecția datelor și securitatea informațiilor.
În cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, am implementat un program
cuprinzător pentru a înțelege și valida utilizarea datelor noastre personale și pentru a
confirma temeiul legal al procesării noastre.
O politică de confidențialitate (Privacy Policy) actualizată este disponibilă atât în
format scris, cât și în format electronic și va fi comunicată în cadrul unității tuturor salariaților
și părților terțe interesate.
De asemenea, ne vom asigura că o revizuire sistematică a performanței programului
de conformitate este efectuată în mod constant pentru a ne asigura că obiectivele acestuia
sunt îndeplinite și că problemele principale sunt identificate și remediate.
Acolo unde necesar, va fi folosită o analiză de impact asupra protecției datelor cu
caracter personal, care este în linie cu cerințele și recomandările GDPR.
Managementul de risc va fi implementat la mai multe niveluri ale unității, incluzând:
•

Analiza riscurilor datelor personale pe care le colectăm și prelucrăm

•

Analiza regulate a riscului de securitate a informații în zone specifice operaționale

•

Analiza riscului ca parte a schimbării managementului de proces

Încurajăm toți angajații și alte părți interesate să se asigure că aceștia își vor juca rolul în
respectarea constantă a Regulamentului GDPR și în îndeplinirea obiectivelor noastre de
securitate a informațiilor.
Cu sinceritate,
Primar,
Gîrneață Elena
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Subiect: Pregătirea dvs. pentru GDPR
Regulamentul general privind protecția datelor personale (Regulamentul GDPR) este un
regulament al Uniunii Europene care din 25 mai 2018, se aplică tuturor unităților care
colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.
Ca întreprindere responsabilă și orientată spre viitor, Primaria Comunei Slobozia Ciorăşti
recunoaște la niveluri înalte necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și a se
asigura că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale beneficiarilor
(copii/elevi, părinți), angajaților și altor părți interesate și pentru a se asigura că datele sunt
procesate în mod legal, corect și transparent.
Unitatea dvs. acționează în calitate de persoana împuternicită în numele nostru pentru
anumite date personale pentru care suntem operatori de date și, în cadrul îndeplinirii
obligațiilor legale reciproce, suntem obligați să avem un acord de prelucrare a datelor
personale (sau un aranjament contractual similar) cu dvs.
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le efectuați în numele
nostru, acest acord este necesar să acopere:
•

Obiectul și durata prelucrării;

•

Natura și scopul prelucrării;

•

Tipul datelor cu caracter personal și categoriile persoanelor vizate

•

Asistență în îndeplinirea obligațiilor și drepturilor noastre în calitate de operator de
date;

•

Termenii contractuali necesari

Dacă nu am făcut-o până la acest moment, vom colabora cu dvs. pentru a ne asigura că
există un astfel de acord și că responsabilitățile legale ale ambelor părți sunt îndeplinite.
În urma acestui acord, dorim să confirmăm împreună cu dvs. că:
1. Există o politică de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul unității dvs.,
care a fost aprobată de conducere și comunicată tuturor angajaților și altor persoane
relevante
2. Toți angajații dvs. au beneficiat de instruire de specialitate privind protecția datelor în
lumina Regulamentului GDPR
3. Orice persoană din cadrul unitatii dvs. își înțelege rolul în protecția datelor cu
caracter personal și a beneficiat de instruire acolo unde este necesar
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4. Există proceduri testate și, dacă este cazul, acces online la aceste proceduri pentru a
ajuta în procesarea și îndeplinirea promptă a cererilor de acces la datele personale
ale persoanelor vizate, cum ar fi retragerea consimțământului, accesul și rectificarea
5. Procedurile și facilitățile sunt în vigoare pentru a se putea realiza conformarea în linie
cu perioade noastre de timp publicate pentru păstrarea datelor cu caracter personal
și pentru ștergerea sau returnarea datelor la sfârșitul contractului
6. Mențineți înregistrări de procesare conform cerințelor Regulamentului GDPR
7. În cazul în care utilizați alte persoane împuternicite (subcontractanți) convenite, toate
contractele dvs. cu aceste părți au fost actualizate pentru a se conforma cerințelor
Regulamentului GDPR
8. Toți angajații dvs. sunt supuși obligațiilor de confidențialitate cu privire la datele cu
caracter personal
9. Dacă este cazul, va fi utilizată o procedură de evaluare a impactului privind protecția
datelor personale, care corespunde cerințelor și recomandărilor Regulamentului
GDPR și celor mai bune practici relevante
10. Ați testat procedurile pentru a vă îndeplini obligațiile față de noi în calitate de
persoană împuternicită, în cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal
11. Aveți la dispoziție politici și alte controale care să asigure o protecție adecvată a
datelor personale, pe baza unei evaluări atente a riscului
12. Ați desemnat un Responsabil cu Protecția a Datelor Personale, ale cărui date de
contact au fost furnizate.
Răspundeți fiecăruia dintre punctele de mai sus, afirmând în mod clar dacă sunt în vigoare și
descriind planurile dvs., inclusiv termenele preconizate pentru a fi implementate, în cazul în
care nu sunt deja.
Avem încredere că veți continua să vă dezvoltați și să vă îmbunătățiți politicile și controalele
privind protecția datelor în mod constant, în conformitate cu cerințele legale, precum și
ținând cont de nevoile și preferințele noastre în calitate de beneficiar.
Apreciem cooperarea dvs. în această chestiune.
Cu stimă,
Gîrneață Elena
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