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Date generale

Poliția Locală Iași este o instituție publică cu personalitate juridică care
desfășoară activități în interesul comunității locale, în scopul exercitării atribuțiilor
privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății
private și publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea contravențiilor și
infracțiunilor produse în municipiul Iași.

Poliția Locală Iași, în calitate de operator de date personale (8824), este
responsabilă cu punerea în aplicare și respectarea normelor de prelucrare a datelor cu
caracter personal la prelucrările efectuate la nivelul instituției.

Poliția Locală Iași își asumă responsabilitatea să pună în aplicare toate măsurile
tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, a
protejării împotriva distrugerii, modificării, a dezvăluirii sau a accesului neautorizat.



Date de contact

Telefonic:
Dispeceratul Poliției Locale Iași: 0232.23.20.99

0232.23.40.47
0232.23.20.93 (fax) 

Secretariatul Poliției Locale Iași: 0232.23.16.08
0232.23.16.17 (fax)

e-mail: politialocalais@yahoo.com
site: https://www.politialocala-iasi.ro/
Facebook: Poliția Locală Iași
Adresă: str. Bucium nr. 30, cod poștal 700182

mailto:politialocalais@yahoo.com
https://www.politialocala-iasi.ro/


Temeiul legal al prelucrărilor de date

Poliția Locală Iași, conform Legii nr. 155/2010, exercită atribuții

privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor

în următoarele domenii:

• Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

• Circulația pe drumurile publice;

• Disciplina în consrucții și afișajul stradal;

• Protecția mediului;

• Activitatea comercială;

• Evidența persoanelor;

• Alte domenii stabilite prin lege.

Dispozițiile referitoare la activitatea desfășurată de Poliția Locală Iași se

regăsesc secvențial în alte acte normative, care pot fi completate cu legi speciale

care vizează ordinea și liniștea publică, dar și infracționalitatea flagrantă.

Poliția Locală Iași respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor

cu caracter personal.



Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legile care stau la baza activităților
desfășurate, Poliția Locală Iași prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

*prevenire, constatare și sancționare a persoanelor săvârșesc fapte ce constituie

contravenții;

*menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice;

*prevenirea și descoperirea infracțiunilor;

*evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;

*măsuri de asigurare a fluidizării traficului rutier pe drumurile publice;

*constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind oprirea,

staționarea, parcarea autovehiculelor, inclusiv pătrunderea autovehiculelor pe un

sector de drum unde accesul este interzis;

*constatarea și sancționarea faptelor privind încălcarea normelor legale privind

masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum

*constatarea și sancționarea faptelor prevăzute în normele rutiere de către pietoni,

bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;



Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

* constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor referitoare la circulația în

zona pietonală, zona rezidențială, în parcuri, zone de agrement, parcări special

adaptate/amenajate/rezervate/semnalizate cu semnul internațional pentru persoanele cu

dizabilități sau pentru mașinile electrice;

* constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor legale privind regimul

juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului

public sau privat al statului ori al municipiului Iași;

* constatarea și sancționarea faptelor care încalcă normele legale în domeniul disciplinei

în construcții și al afișajului stradal;

* constatarea și sancționarea faptelor care încalcă normele legale în domeniul protecției

mediului;

* constatarea și sancționarea faptelor care încalcă normele legale în domeniul activității

comerciale

* gestionarea imaginilor video/foto captate de camerele de supraveghere video-stradale

instalate pe domeniul public de interes, în scopul asigurării odinii și siguranței

cetățenilor și bunurilor, dar și a gestionării traficului rutier;



Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
* gestionarea resurselor umane;

* gestionarea resurselor economico-financiare și administrative;

* relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitarea persoanelor

fizice;

* formulare acțiuni și reprezentare în instanță;

* organizarea și derularea unor evenimente;

* soluționarea plângerilor administrative;

* încheierea contractelor de furnizare de bunuri și servicii.

Poliția Locală Iași gestionează, organizează și

deține, potrivit atribuțiilor legale, sisteme de

evidență și utilizează mijloace manuale,

automate și electronice de prelucrare a datelor cu

caracter personal, în condițiile legii, cu

respectarea drepturilor omului și aplicarea

principiilor definite conform Regulamentului

Uniunii Europene 679/2016:

❑legalitate, echitate și transparență;

❑limitări legate de scop;

❑reducerea la minimum a datelor;

❑exactitatea datelor;

❑limitări legate de stocare

❑integritate și confidențialitate

❑principiul responsabilității



Orice persoană vizată are dreptul de a primi informații privind orice prelucrare  adatelor 

sale cu caracter personal de către un operator de date, sub rezerva unor excepții limitate.

Poliția Locală Iași colectează date cu caracter personal, cu sau fără

consimțământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în

condițiile legii.

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat de persoana

vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe

scopuri specifice, aceasta are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a

afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea

acestuia.



Categorii de date cu caracter personal

• numele și prenumele;
• numele și prenumele membrilor familiei;
• codul numeric personal
• codul numeric personal al unor membri ai familiei;
• seria și numărul actului de identitate (carte de

identitate/pașaport/legitimație/permise);
• numărul permisului de conducere;
• date referitoare la săvârșirea de fapte de natură

penală;
• date privind sancțiuni disciplinare/adminsitrative;
• date privind sancțiuni contravenționale;
• date privind cazierul judiciar;
• sexul;
• porecla/pseudonim
• data și locul nașterii;
• cetățenia;
• datele din actele de stare civilă;
• situație familială;
• imagine;
• caracteristici fizice/antropometrice;
• telefon/fax/email;

• date din permisul de conducere/ certificatul de 

înmatriculare;

• adresă de domiciliu/reședință;

• profesie/loc de muncă;

• situație militară;

• situație economică și financiară;

• datele privind bunurile deținute;

• date bancare;

• calitatea deținută în societăți comerciale 

(asociat/administrator);

• date de geolocalizare/ date de trafic;

• date privind IP/cookie IP;

• voce;

• fotografiile persoanelor;

• cod unic de înregistrare, terminale de comunicație;

• marca și modelul autoturismului, seria de șasiu;

• semnătura;

• numărul dosarului de pensie;

• numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate;

• Date privind formarea profesională/diplome/studii;

prelucrate de Poliția Locală Iași



Categorii speciale de date cu 
caracter personal prelucrate de 

Poliția Locală Iași

* date privind starea de sănătate;

* date biometrice;

* date privind originea rasială sau etnică;

* date privind apartenența politică;

* date privind apartenența la sindicate

Categorii de destinatari ale datelor 
personale

* persoana vizată;

* reprezentanții legali ai persoanei vizate;

* date privind originea rasială sau etnică;

* date privind apartenența politică;

* date privind apartenența la sindicate;

* autorități de colectare a debitelor/recuperarea creanțelor;

* societăți de asigurare/reasigurare;

* servicii sociale și de sănătate;

* instituții de învățământ și de educație;

* societăți bancare

* organizații profesionale;

* asociații și fundații;

* angajatorul/potențial angajator al persoanei vizate.

Perioada de stocare a datelor 

cu caracter personal 

Datele sunt stocate doar pentru

perioada necesară atingerii scopului pentru

caresunt colectate și prelucrate, urmând a fi

arhivate conform nomenclatorului arhivistic

al Poliției Locale Iași.



Supravegherea video stradală

Operator: Poliția Locală Iași;

Destinatarii înregistrărilor: Poliția Locală Iași;

Scopul utilizării camerelor de supraveghere: asigurarea unui climat optim de ordine și

siguranță publică, inclusiv al circulației rutiere;

Perioada de stocare a înregistrărilor: maxim 30 zile de la momentul înregistrării;

Locația unde se stochează: Serverul Poliției Locale Iași;

Drepturile persoanelor: dreptul de a fi informat, dreptul la acces, dreptul la ștergere;

Modalități de exercitare a drepturilor: email repsonsabil cu protecția datelor cu caracter

personal (politialocalais@yahoo.com)



Drepturile persoanelor vizate

Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecția datelor cu caracter
personal stabilește o un set de drepturi ale persoanei vizate:

❑ dreptul la informare;

❑ dreptul de acces al persoanei vizate;

❑ dreptul la rectificare;

❑ dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor);

❑ dreptul la restricționarea prelucrării;

❑ dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter
personal sau restricționarea prelucrării;

❑ dreptul la portabilitatea datelor;

❑ dreptul la opoziție;

❑ dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate,
inclusiv crearea de profiluri;

❑ dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

❑ dreptul de a se adresa justiției.



Modalitatea de exercitare a drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate,
în conformitate cu atribuțiile deținute de Poliția Locală Iași, puteți depune o cerere la sediul Poliției
Locale Iași, str. Bucium nr. 30, municipiul Iași sau pe adresa de email politialocalais@yahoo.com.

NOTĂ: modele de cereri se regăsesc atașate în secțiunea Protecția datelor cu caracter personal 
de  pe site-ul Poliției Locale Iași, https://www.politialocala-iasi.ro/

Poliția Locală Iași, în calitate de operator de date cu caracter personal, va comunica
persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, în termen de 30 zile de
la data primirii cererii.

Perioada formulării răspunsului la cerere se poate prelungi cu încă 30 zile, în situația în care
este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, cu informarea prealabilă a
persoanei vizate, cu privire la această prelungire.

În cazul în care Poliția Locală Iași nu poate lua măsuri referitoare la solicitarea persoanei
vizate, aceasta va fi informată de îndată, termen maxim de 30 zile de la primirea cererii, incluzând
în răspuns și motivul pentru care nu se poate da curs solicitării, dar și posibilitatea de a depune o
plângere în atenția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
și/sau instanței de judecată.

Totodată, informăm faptul că, dacă nu se poate face dovada cu privire la identitatea persoanei
fizice care înaintează cererea exercitării drepturilor, conform Regulamentului Uniunii Europene
679/2016, Poliția Locală Iași poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare
pentru a confirma identitatea persoanei vizate, strict în conformitate cu prevederile legale.

mailto:politialocalais@yahoo.com
https://www.politialocala-iasi.ro/


Dreptul de a depune plângere

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30 ,
București 010336,
telefon +040318059211,

email anspdcp@dataprotection.ro
Site: https://www.dataprotection.ro/

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

cu caracter personal, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei

prelucrări efectuate în cadrul Poliției Locale Iași, pot înainta plângere către:

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
https://www.dataprotection.ro/

