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Dispozitia nr. 98 / 18.07.2022
privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la
nivelul comunei Mereni, judetul Constanta

Avand in vedere:
-Prevederile art. 15, alin. (2), art. 26, art. 28, art. 120, alin. (1) si art. 121, alin. (1) si alin. (2)
din Constitutia Romaniei, republicata, astfel cum a fost modificata si completate prin Legea
de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429 / 2003;
-Prevederile art. 3, art. 4 si art. 6, paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997;
-Prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 129 / 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102 / 2005
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii datelor cu caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677 / 2001
pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
-Prevederile art. 37-39 din Regulamentul UE 679 / 2016 a Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95 / 46/CE.
-Regulamentele emise de organele UE au aplicabilitate generala, ca o lege interna, fiind
obligatorii in toate partile sale si cu aplicabilitate nemijlocita, fara sa fie necesara adoptarea
unei legi nationale de aplicare;
-Prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul access la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), art. 196, alin. (1), lit.
b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta:

DISPUNE:
Art. 1-(1) Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii se desemneaza ca responsabil cu
protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Mereni, judetul Constanta domnul
David Ion, auditor , grad profesional superior in cadrul Compartimentul de audit care va

duce la indeplinire obligatiile stabilite in legislatia aplicata protectiei datelor personale
pentru institutia in care isi desfasoara activitatea.
(2) Datele de contact ale persoanei prevazute la alin. (1), cuprinse in anexa nr. 1
care face parte integranta din prezenta dispozitie se afiseaza pe site-ul comunei si se
comunica Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.
Art. 2- Fisa postului domnului David Ion va fi suplimentata cu atributiile cuprinse in
Regulamentul UE nr. 679 / 2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv:
a)Informarea si consilierea conducerii Comunei Mereni si a angajatilor care se ocupa cu
prelucrarea cu privire la obligatiile care le revin in temeiul Regulamentului 679 / 2016 si a
altor dispozitii de drept al Uniunii sau drept intern referitor la protectia datelor;
b)Monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului nr. 679 / 2016 si a altor dispozitii
de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor Comunei
Mereni in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal;
c)Furnizarea de consiliere , la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra
protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate cu prevederile art.
35 din Regulamentul nr. 679 / 2016.
d)Colaboreaza cu autoritatea de supraveghere si reprezenta punctul de contact cu aceasta,
inclusiv in cazul consultarii prealabile, conform art. 36 din regulament;
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
f)Tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, luand in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile
prelucrarii, in indeplinirea sarcinilor sale;
g)Creeaza , conduce si pastreaza o evidenta a tuturor categoriilor de operatiuni de
prelucrare efectuate in numele autoritatii administratiei publice locale.
h)Sa se asigure ca transferul de date cu caracter personal este desfasurat pentru un interes
legitim;
Art. 3- In exercitarea atributiilor stabilite in Regulamentul 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 pentru realizarea acestor
atributii.
Art. 4- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
persoana nominalizata la art. 1.
Art. 5- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta dispozitie institutiilor si
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul
Constanta pentru control si verificarea legalitatii.
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Anexa nr. 1 la Dispozitia primarului comunei Mereni nr. 98 / 18.07.2022

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la
nivelul comunei Mereni, judetul Constanta

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Date de contact

1

David Ion

Auditor, grad
profesional
superior,
Compartimentul
de audit

Tel: 0241 / 859203.
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Mobil:
0763390803.
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