INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, operator de date cu caracter personal
prelucrează datele dumneavoastră, prin mijloace manuale şi automate, în scopurile:


Desfăşurării atribuţiilor privind supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi
combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de
competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea
intereselor statului român, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile
legii.



Derulării de activităţi informativ-operative, de cercetare şi urmărire penală;



Monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private;



Asigurării asistenţei psihologice a personalului, precum şi a celorlalte categorii de persoane care
beneficiază de asistenţă psihologică prin reţeaua proprie a ministerului;



Derulării activităţilor specifice pe linia Resurselor Umane;



Derulării activităţilor specifice Gestiunii Financiare şi Administrative;



Derulării activităţilor pe linia relaţiilor cu publicul.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate la cerere numai
următorilor destinatari;


persoanei vizate sau reprezentantului legal;



instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea
prerogativelor de autoritate publică;

 organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de următoarele drepturi:


Dreptul de a fi informat



Dreptul de acces la datele prelucrate



Dreptul la rectificare



Dreptul la ştergerea datelor(„de a fi uitat”)



Dreptul la restricţionarea prelucării



Dreptul la portabilitatea datelor



Dreptul la opoziţie

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, la sediul din localitatea Sighetu Marmaţiei, strada
Dragoş Vodă, nr. 38, jud. Maramureş, iar în termen de o lună de zile veţi primi răspuns, în temeiul Regulamentului
679/2016.
Conform art. 77 din Regulamentul 679/2016, vă puteţi adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de
Supravegere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate
drepturile.


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

