




INFORMARE PRIVIND 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA - în calitate de operator de date cu caracter personal, cu 
sediul în Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 4378930, 
prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate și 
manuale, în scopul validării și autentificării dumneavoastră în calitate de votant al proiectului favorit în 
cadrul Proiectului de Bugetare Participativă ”Propune pentru comunitatea ta, propune pentru Turda!”. 

Vă informăm că acest Proiect inițiat de Primăria Municipiului Turda și denumit ”Propune pentru 
comunitatea ta, propune pentru Turda!” este un proiect de interes public ce are ca obiective îmbunătățirea 
transparenței administrației publice și eficientizarea cheltuirii banului public, încurajarea implicării și a 
participării efective în luarea deciziilor ce privesc întreaga comunitate, în alocarea și supravegherea 
folosirii resurselor publice, în același timp și creșterea gradului de asumare și implicare a cetățenilor în 
programele de dezvoltare ale Municipiului Turda, ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările 
cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în municipiul Turda, aprofundarea problemelor cheie ale 
populației pentru identificarea priorităților și soluțiilor de intervenție, creșterea cererii de responsibilizare 
din partea liderilor locali și a managementului autorităților locale, creșterea capacității colectivității de a 
realiza o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice, creșterea capacității colectivității de a realiza 
o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice, creșterea nivelului de încredere și de dialog între 
guvernarea locală și populație, precum și creșterea și cultivarea atitudinii democratice. 

Întregul proiect se desfășoară prin intermediul platformei www.turdadecide.ro.  
De asemenea, vă informăm că am recurs la votul on-line al proiectului favorit sub emblema 

„Turda decide”, ca modalitate rapidă și facilă pentru dumneavoastră de vot la distanță, prin intermediul 
oricărui dispozitiv care se poate conecta la Internet, și prin care, vă puteți manifesta opțiunea privind 
viitoarele proiecte implementate pentru creșterea calității vieții din orașul nostru. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Primăria Turda și împuterniciții 
acesteia în temeiul art. 6 alin. 1, lit e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date, respectiv prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care 
servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 
operatorul, și anume sarcina legală a Primăriei Municipiului Turda în calitate de instituție publică locală, 
de a efectua demersuri în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor și a dezvoltării localității. 

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate pentru a putea fi validat/autentificat ca 
votant al proiectului favorit în cadrul proiectului „Turda decide”, acestea fiind necesare îndeplinirii 
scopului menţionat anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea exercitării votului de către 
dumneavoastră, precum și imposibilitatea realizării sarcinilor de interes public, de către Primăria 
Municipiului Turda, în calitate de autoritate publică locală. 

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, 
adresa, categoria (locuitor al municipiului, angajat pe teritoriul municipiului, elev/student la unitățile de 
învățământ din municipiul Turda). 

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Primăria Municipiului Turda și împuterniciții 
acestuia (ex. furnizori de servicii creare aplicații informatice), fiind transmise numai în legătură cu 
desfășurarea procesului de selecție prin vot public al celui mai votat Proiect partenerilor, colaboratorilor 
și/sau sponsorilor precum și în scopul respectării obligațiilor legale ale Primăriei Municipiului Turda către 
organele abilitate ale statului, în condiții de legalitate. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor 
comunicate de către Primăria Municipiului Turda, respectiv până la expirarea termenelor legale de 

http://www.turdadecide.ro/


arhivare, și numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale Primăriei Municipiului Turda sau a 
împuterniciților acesteia.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la 
opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile 
prevăzute de Regulament.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă 
operatorului de date, prin: 

- registratură, la sediul Instituției 
- poștă la adresa din municipiul Turda, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj  
- email la: contact@primariaturda.ro 

 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru 
prelucrarea datelor prin email la dpo@primariaturda.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, 
în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a 
încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției 
Datelor cu Caracter Personal.   

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității 
datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori 
accesului neautorizat asupra lor. 

 

Am luat la cunoștință: 
 Numele și prenumele                                                                                                                                                     
………………………….                                                                                                                                       

Semnătura.…………….                                                                                         Data…………………… 
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