
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL HARGHITA 
Miercurea-Ciuc * Cod  530100 * P - ţa  Libertăţii  nr. 5,www.prefecturahr.ro, office@prefecturahr.ro 

tel/fax 0266 – 37 11 14 * tel/fax 0266 – 37 20 61 * fax 0266 - 37 20 80  
RED AM G:\Documente\Diverse\GDPR\nota alegeri.doc 

R O M Â N I A  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA 

Nesecret 
 

 
 

   

 

 
NOTĂ DE INFORMARE 

 
 

 INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HARGHITA prin intermediul funcționarilor 
publici, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, 
domiciliu, CNP, telefon, e-mail, prin mijloace manuale și automate, în vederea 
întocmirii listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate președinți, locțiitori, 
membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. 
 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele menţionate, acestea fiind necesare conform 
prevederilor Hotărârii 15/18.11.2013 a Autorității Electorale Permanente, Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și 
a actelor normative ce reglementează organizarea și desfășurarea proceselor 
electorale. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii în listele cuprinzând 
persoanele care pot fi desemnate președinți, locțiitori, membrii ai birourilor electorale 
ale secțiilor de votare precum și imposibilitatea aplicării normelor legislative fiscale. 
Informaţiile prelucrate sunt destinate în scopul precizat de actele normative 
menționate și sunt comunicate Autorității Electorale Permanente și Administrației 
Fiscale. 
 
Conform Regulamentului(UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de 
intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și 
să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu 
o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Cererea se poate depune la Compartimentul informare și relații cu publicul 
din cadrul instituției sau poate fi transmisă la adresa de e-mail: 

 office@prefecturahr.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa 
justiției sau A.N.S.P.D.C.P. - la sediul acesteia București Bdul G-ral. Gheorghe 
Magheru 28- 30, Sector 1, cod poștal 0010336 e-mail : anspdcp@dataprotection.ro 
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