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DISPOZIȚIE 

privind desemnare persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la 
nivelul aparatului de specialitate al comunei Roseți, judetul Calarași 

 
Primarul comunei Roseti, județul Călărași, 
          Având în vedere : 
-Raportul secretarului comunei Roseți inregistrat sub nr. 3062/03.05.2018 prin care propune 
desemnarea unei persoane responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul 
institutiei,  
-Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare , 
-Prevederile Regulamentului 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 şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ,  
           In temeiul art.68 alin. (1) si art.115 alin.(1), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala , republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare , 
 

 
D I S P U N E : 

 
Art.1. Incepand cu data prezentei dispozitii, se desemnează ca responsabil cu protectia datelor cu 
caracter personal la nivelul Primariei comunei Roseti, judetul Calarasi doamna Lavinia Tănase  
secretarul comunei Roseți, care va duce la indeplinire obligatiile stabilite in legislatia aplicabila 
protectiei datelor personale pentru institutia in care isi desfasoara activitatea . 
Art.2.Fișa postului doamnei Tănase Lavinia se va suplimenta  cu atributiile cuprinse in 
Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
Art. 3. In exercitarea atributiilor  stabilite in Regulamnetul nr. 679/2016, responsabilul cu protectia 
datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea  in conformitate cu prevederile 
legale in materie si este direct responsabil  in fata Primarului comunei Roseti. 

-Secretarul comunei Roseti va comunica prezenta persoanei vizate Institutiei Prefectului-
judetul Calarasi,autoritatilor interesate  si va realize aducerea la cunostinta publica a prevederilor 
acesteia si postarea pe site-ul comunei www.comunaroseti.ro. 
       
 
    PRIMAR,                                                                    Avizat  pentru legalitate,  
Râjnoveanu Nicolae                                                                                        Secretar comuna 
                                                                                                                 Tănase Lavinia 
Nr.170 
Emisa la Roseti,                                         
Astazi,25.05.2018 
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