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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA SPAȚIUL VIRTUAL UNIC PS4 ȘI LA 
PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL 

 
 

Spațiul virtual unic PS4 (svu.ps4.ro) este platfoma digitală unde vă vom elibera online 

certificatul de urbanism. Pentru accesarea acestui serviciu este necesar un cont de utilizator, 

pentru a cărui creare vă exprimați consințământul. 
 
Asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră personale este o preocupare esențială a 

Sectorului 4 al Municipiului București, în calitate de operator de date în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date. 

 
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrarea de date" se înțelege orice 

operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Sectorul 4 al Municipiului București va 
avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitatea, echitate și 

transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în 
raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 

 
Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. 

 
Sectorul 4 al Municipiului București vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod 

constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu 
caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 
 

Utilizarea acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor oferite 
dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de prevederile legale aplicabile 
activităților întreprinse de Sectorul 4 al Municipiului București. 

 
Datele cu caracter personal (date de identificare – nume și prenume, CNP, serie și număr act 

de identitate/pașaport, data nașterii, cetățenia, semnătura; date de contact – adresa de 
domiciliu, adresa de reședință, adresa de e-mail, telefon și date privind locul de muncă) pot fi 
obținute direct de la dumneavoastră, de la terți (împuterniciți) sau prin interogarea de baze de 
date, în condițiile legii (de exemplu baza de date a Serviciului Local pentru Evidența Persoanelor, 
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.). 
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Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6.1 lit.C din Regulamentul nr. 

679/2016): 
 

– Temeiul de prelucrare a datelor este îndeplinirea obligațiilor legale (obligații de stabilire, 

constatare, control, încasare și executare silită) ale Sectorului 4 al Municipiului București, 

obligații de raportare către instituții/organisme de stat, precum A.N.A.F. etc; 

– Transmiterea către terți contractanți, în condițiile legii (Firme de curierat, Poșta Română, 

Arhivă externă, Trezorerie etc.); 

– În scopuri statistice. 
 

Categoriile de destinatari către care Sectorul 4 al Municipiului București poate divulga 
datele cu caracter personal: 
 

– autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; 

– autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate, în baza unor instrumente 

juridice internaționale semnate de România și care cuprind prevederi privind cooperarea 
administrativă în domeniul fiscal și/sau recuperarea creanțelor fiscale; 

– autorităților judiciare competente, potrivit legii; 

– oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost 

solicitate informații; 
– în alte cazuri prevăzute expres de lege. 

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți contribuabil al 

Sectorului 4 al Municipiului București, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu 
dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de 

exemplu dispoziții legale ce reglementează arhivarea documentelor). 
 

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date , vă 

puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:  
– Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15); 

– Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16); 

– Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17); 

– Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18); 

– Dreptul la portabilitatea datelor (art.20); 

– Dreptul la opoziţie (art.21). 
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată 
responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal depusă la Compartimentul Registratură 
din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București cu sediul în  Bd. George Coșbuc, nr.  6-16,    
Sector 4, București. 
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Sectorul 4 al Municipiului București poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să 

pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 
 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P). 
 

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 
010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, precum și 
dreptul la o cale de atac eficientă în justitie. 

 
 
Am luat la cunoștință și sunt de acord. 
 
 

     Data            Nume, prenume, semnătură 


