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SUCEAVA

Operator de date cu caracter personal nr. 794

Serviciul Cadastru

INFORMARE

ROMÂNIA
191820181 sAABĂTOAIM ÎMPQEUI'lĂ

privind numirea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter
personal

Avînd În vedere prevederile art.37 (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind

protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi

privind libera circulaţi a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul

general privind protectia datelor), vă aducem la cunostinţă numele şi datele de contact ale

persoanei responsabile cu protecţia datelor (RPD) desemnată În cadrul Oficiului de

Cad astru şi Publicitate Imobiliară Suceava, după cum urmează:

Vasilică Sorinel LUCHIAN

Responsabil cu protecţia d

Denumire
instituţie
DePI
Suceava

Responsabil
RPD
Luchian
vasilică Sarinel

Adresa pa tală
b-dul 1 Decembrie 1918 nr.
3, mun. Suceava,
'ud. Suceava

Date de contact
mail
vasilica.luchian@ancpi.ro
rpd_suceava@ancpi.ro

telefon
0230521911
0731606464
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SUCEAVA

Operator de date cu caracter personal nr. 794

Serviciul Cad astru

INFORMARE

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava, colectează în mod direct şi

indirect date cu caracter personal pe care le prelucrează în scopul furnizării serviciilor de

cad astru şi publicitate imobiliară, întregistrare sistematică, servicii ROMPOS şi autorizare

a persoanelor fizice.

Categoriile de date cu caracter personal deţinute în vederea prelucrării:

-numele şi prenumele

-codul numeric personal

-seria şi numărul actului de identitate

-data şi locul naşterii

-cetăţenia

-adresa/domiciliul

-numărul de telefon

-date privind cazierul judiciar

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face In baza prevederilor Codului Civil,

a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale Regulamentului de avizare, receptie si Înscriere În evidenţele

de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.

700/2014, cu modificările şi completări le ulterioare şi ale Regulamentului privind

autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fiziceşsi juridice române, ale unui

alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spatiului Economic-----------_ ..•..•_--_ ----------------
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European În vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate În domeniul

cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul

directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Furnizarea datelor, este obligatorie pentru prestarea, de către oficiile teritoriale, a

serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară pe care le-aţi solicitat, precum şi În

vederea autorizării sau recunoaşterii autorizării persoanelor.

Informatiile Înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate

terţi lor numai În condiţiile prevăzute de Codul Civil, de Legea cadastrului şi a publicitătii

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Refuzul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea

prestării serviciilor de Înregistrare În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

(furnizate la cerere sau În cadrul lucrărilor de Înregistrare sistematică), a serviciilor de

autorizare şi utilizare a ROMPOS.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra

datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor

drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Oficiul de Cadastru si

Publicitate Imobiliară Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 3, mun. Suceava, jud.

Suceava. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, În cazul În

prejudiciu În urma unei prelucrări de date cu caracter personal,

Responsabil cu
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