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Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3  

 

 
Politica privind securitatea datelor cu caracter personal 

 
Ultima actualizare a politicii/ Data intrării în vigoare: 30 octombrie 2019 
 

1. Introducere 
Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sectorul 3, București (DGITL S3), cu sediul în str. Sfânta 
Vineri, nr. 32, sector 3, telefon 021.327.51.45, fax 021.327.51.46, codul fiscal 41585182 îşi asumă 
angajamentul de a proteja datele cu caracter personal colectate de la contribuabili, parteneri 
comerciali, alte parți interesate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile 
protecției acestora. 
 
Prezenta Politică privind securitatea datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa cu privire la: 
1) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Direcţia Generală 
Impozite şi Taxe Locale Sector 3, în calitate de operator de date cu caracter personal pentru 
desfăşurarea activităților sale în scopul îndeplinirii obiectului de activitate; 
2) măsurile de securitate tehnice şi organizatorice implementate pentru protecția datelor cu caracter 
personal. 
 
Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 prelucrează datele cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (“GDPR”) 
conform cerinţelor legale și de reglementare aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal. 
 

2. Ce date cu caracter personal prelucram ? 

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 
elemente specifice propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale. 
Orice date  care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”. 
 
Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 prelucrează datele cu caracter personal pe care 
persoana vizată le furnizeaza în mod direct, precum și date personale primite de la instituţii partenere 
sau terţi autorizaţi pentru care exista obligaţii legale de prelucrare. 
 
Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în următoarele situații:  
- cu ocazia derulării relațiilor dintre dvs. și instituția noastră și prestării serviciilor solicitate de dvs. 

Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.  
- cu ocazia unor cereri transmise Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 de către dvs.  
- cu ocazia derulării relațiilor dintre dvs. și instituția noastră in calitate de reprezentanți ai 

partenerilor și furnizorilor noștri de produse și servicii.  
- în momentul în care utilizați site-ul nostru (vezi cerinţele referitoare la utilizarea cookie-urilor 

prezentate în continuare). Website-ul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 3 
poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/ persoane juridice 
care nu sunt sub controlul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 și cu privire la care 
Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 nu poartă nici o responsabilitate. Dacă 
accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de 
confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod prelucrează datele dvs. 
personale. 

- putem colecta date și din alte surse (informații din baze de date ale instituțiilor partenere sau din 
baze de date publice). 

- atunci cand vizitați sediile noastre colectăm date cu caracter personal – imagini in scopul asigurării 
securității persoanelor vizate, a bunurilor și valorilor organizației în conformitate cu cerințele de 
reglementaree aplicabile securității fizice (Legea 333/ 2003 și normele de aplicare). 
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Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor 
către contribuabili și/ sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Direcţia Generală 
Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 
Datele colectate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopuri subsecvente, în măsura în 
care scopurile subsecvente sunt compatibile cu cele inițiale. 
 
2. Cum prelucrăm datele cu caracter personal  
În funcție de calitatea pe care o aveți, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 prelucrează 
datele dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, după cum urmează: 
 

2.2. Daca sunteti contribuabil sau o persoana fizica externa, prelucrarea  datele dvs cu caracter  
personal se face în următoarele scopuri: 

- Pentru a trata cererile dvs. adresate instituției noastre; 

- Pentru a vă confirma plățile pe care le-ați efectuat, serviciile online pe care le-ati accesat sau la 
care doriți sa vă furnizam informații suplimentare, răspunsuri etc.; 

- În relațiile cu alte instituții publice, în conformitate cu procedurile de colaborare și în baza unui 
temei juridic de acces la date; 

- Pentru conformarea cu cerințele de reglementare în vigoare;  

- Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului, a informațiilor și a spațiilor în 
care îsi deșfășoară activitatea Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3;  

- Supraveghere video; 

- În relațiile cu unii dintre furnizorii noștri (auditori, juristi etc.) 
 

2.3. Daca sunteti partener contractual (furnizor de produse și servicii) prelucrarea datele dvs cu  
caracter personal se face în următoarele scopuri: 
A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri: 
- păstrarea/ depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale 
documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/ sau ale a lor 
documente ce conțin date cu caracter personal; 
- audit intern și extern, alte controale efectuate de instituții ale statului; 
- asigurarea securității în incintele Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 
- gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public 
(executori judecătorești, notari etc.) 
-  implementarea măsurilor tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor cu caracter 
personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta). 
 
B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri: 
-  derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între DGITL S3 şi 
dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați; 
-  în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 în 
contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri: 
-  implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în 
legătură cu serviciile oferite; 
-  îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne; 
-  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3 în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens; 
- derularea proceselor de achiziții la care participă și Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale Sector 
3 
- proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor 
IT (inclusiv stocarea bazelor de date); 
- gestionarea reclamațiilor în legătură cu serviciile Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 
 
2.4 Dacă sunteți solicitantul unui post liber / stagiu practică: 
Prelucrăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim (nume si prenume, date de contact 
(telefon, email, adresa poștală), date privind formarea, experiența profesională, competențe 
profesionale etc., semnatura olografă, imagine, pentru a evalua calificările profesionale ale 
solicitanților pentru o poziție în cadrul institutiei, inclusiv în legătură cu programul nostru de practică.  
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În conformitate cu cerințele legale aplicabile pentru întocmirea dosarului de recrutare/ angajare/ 
practica, confom cerințelor legale aplicabile, putem să vă solicităm copii după urmatoarele acte: carte 
de identitate, copii ale actelor de studii etc. 
Aceste date cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs. și puteti alege să nu ni le funizati dacă nu 
doriti participarea la procesul de recrutare, colaborare cu noi. 
 
Ne bazăm procesarea pe necesitatea încheierii și executării contractului de colaborare, precum și pe 
temeiul legal aplicabil acestui timp de activitate. 
 
2.5 Dacă sunteți vizitator al instituției noastre (sediu și puncte de lucru):  
-colectam datele dvs. cu caracter personal prin intermediul sistemului de monitorizare video. Sistemul 
de monitorizare este semnalizat la intrarea in sediile noastre și politica de prelucarea a acestor date 
personale este diponibilă în fiecare sediu si pe site-ul web al institutiei www.ditl3.ro. 
 
2.6. Dacă sunt utilizator al siteului nostrul web ( www.ditl3.ro) 
Site-ul www.ditl3.ro este proprietatea Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 
Site-ul www.ditl3.ro utilizează cookie-uri.  
Informaţiile prezentate în această politica conțin detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce 
scop sunt folosite şi care sunt implicaţiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptării cookie-urilor 
din site-ul www.ditl3.ro. În cazul în care din informaţiile prezentate mai jos, apare necesitatea obţinerii 
de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta pe email la adresa relatii@ditl3.ro.  
 
Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte şi cifre, care la accesarea 
unui site sunt salvate în browserul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv 
prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browserul 
trimite către serverul site-ului web acest fişier, permițând astfel, identificarea unui vizitator care a 
revenit pe site. 
 
Cookie-urile utilizate în acest site sunt atât cookie-uri proprii, cât şi cookie-uri de la terţi şi permit 
functionarea siteului, să înţelegem nevoile şi cerinţele utilizatorilor site-ului, în scopul îmbunătăţirii 
experinţei pe care aceştia o au în utilizarea site-ului, în obţinerea cât mai uşoară a informaţiilor dorite 
şi utilizarea în cele mai bune condiţii a serviciilor oferite de site-ul www.ditl3.ro 
 
În funcţie de durata cookie-ului, acestea pot fi Cookie-uri de sesiune sau Cookie-uri permanente. 
Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii in care 
vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browserului, valabilitatea cookie-
ului de sesiune se pierde. Cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și 
nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Site-ul www.ditl3.ro utilizează atât 
cookie-uri de sesiune, cât şi Cookie-uri permanente. 
 
Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului şi/sau a performanţelor din site-ul monitorizat 
şi accesat de către vizitator. 
 
Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura 
funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de 
date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului de internet și adresa IP din care a 
fost accesat site-ul nostru de internet.  
 
În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului ditl3.ro, utilizăm instrumente de analiză oferite de 
Google – Analytics etc - instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata 
vizitei în site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia – la nivel de localitate etc. Mai multe 
informaţii referitoare la modul în care 

 Google stochează şi utilizează aceste informaţii pot fi găsite aici - 
https://policies.google.com/privacy 
Google Inc, proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului şi performanţelor siteului 
www.ditl.ro este o companie certificată ISO 27001 în Managementul şi securitatea informaţiilor - 
https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en 
Datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt transferate 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en
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 către urmatoarele categorii de destinatari: - imputerniciti care actioneaza in numele 
operatorului DGITL, Google Ireland LTD. Nu transmitem datele colectate prin intermediul cookie-urilor 
in afara UE. 
Browserele utilizate la accesarea internetului au integrate facilităţi de setare a nivelului de securitate a 
informaţiilor, oferind inclusiv posibilitatea de acceptare a cookie-urilor. Pentru a utiliza facilităţile de 
setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în cele mai multe cazuri este necesară accesarea 
secţiunii “opţiuni” din browser şi a categoriei “Setări”. Dezactivarea opţiunii de a accepta cookie-uri 
poate avea ca implicaţii imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante site-uri. De aceea, 
este important sa acceptaţi doar cookie-urile de la site-urile pe care le consideraţi de încredere. În 
orice moment aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile utilizînd opţiunea “Privacy” din categoria 
Settings. 
Utilizatorii/ vizitatorii site-ului www.ditl3.ro beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind 
protecția datelor cu caracter personal, respectiv: 

- dreptul de acces la datele cu caracter personal, 

- dreptul de opoziție, 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 

- dreptul la rectificarea datelor, 

- dreptul la ștergerea datelor, 

- dreptul la restricționarea prelucrării, 

- dreptul la portabilitatea datelor  

- dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. 

 
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu 
pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele 
sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot 
auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru 
răspândirea de viruși. 
 
Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele stochează 
informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către 
utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-
uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc. 
Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, 
cât și în legislația națională. 
 
Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urilor la nivel European pot fi consultate 
Directiva 2002/58/CE  și Directiva 2009/136/CE . În acelaşi timp, în legislaţia naţională, utilizarea 
cookie-urilor este reglementată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.  
Informaţii suplimentare pot fi consultate în urmatoarele documente şi surse de informare publică: 

 Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor electronice (PDF) 

 Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul 
comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/ 2004 privind cooperarea dintre autorităţile 
naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (PDF) 

 Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare 

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor) 

 Avizul nr.4/2012 al Grupului de Lucru Articolul 29 privind cookie-urile exceptate de la 
obținerea acordului, iunie 2012 (PDF) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:RO:PDF
https://www.bcr.ro/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/documente/LEGE-506-din-17-noiembrie-2004.pdf
https://www.bcr.ro/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/documente/LEGE-506-din-17-noiembrie-2004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
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 World Wide Web Consortium, Tracking Preferences Expression (DNT), W3C Working Draft, 2 
Octombrie 2012 

 UK Information Commissioner’s Office – “Guidance on the rule of use of cookies and similar 
technologies”, May 2012 

 UK Information Commissioner’s Office – “Guidance on the rule of use of cookies and similar 
technologies”, May 2012 

 Secure Cookies 

 Wikipedia - HTTP Cookie 
 
3. Temeiurile legitime ale prelucrarii datelor cu caracter personal 
Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, 
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a 
datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de 
mai jos: 
-   prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine; 
-  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public 

sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestita instituţia; 

- persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 

parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de instituţie pentru anumite 

obiective interne (monitorizare trafic web, monitorizare video etc). 

 
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și 
explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în 
temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții 
suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră cu 
caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră. 
 
În situatia în care prelucrarea datelor se face în baza consimțământului, în orice moment, aveți dreptul 
de a vă retrage consimțământul.  
Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 
consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.  
 
În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați 
consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la adresa relatii@ditl3.ro daca adresa 
dumneavoastra de e-mail se regaseste in baza de date a DGITL S3 sau să ne comunicați in scris la 
adresa Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale Sector 3, str. Sfânta Vineri, nr. 32, sector 3, 
Bucuresti. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat. 
 
Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea 
datelor dumneavoastră și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu 
datele dumneavoastră cu caracter personal care au legatura cu consimtamantul acordat. Cu toate 
acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar 
prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom 
proceda la prelucrarea respectivă. 
 
5. Catre cine putem sa transferam datele personale 
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale Sector 3 poate 
să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: 
persoana vizată și/sau reprezentanţii săi autorizati, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de 
orice tip, organizații, furnizori de servicii poştale şi curieri, alți parteneri contractuali și/ sau împuterniciți 
ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 
 
Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu 
transmitem date personale către terțe părți decât dacă este necesar și numai datele necesare pentru 

https://www.w3.org/TR/tracking-dnt/
https://www.w3.org/TR/tracking-dnt/
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx
https://www.eff.org/encrypt-the-web
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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asigurarea conformitatii cu cerințele legale sau contractuale si in baza unor cerinte legale sau a 
garantiilor de securitate. 
 
6.Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE) 
Nu transferam date personale în afara SEE. 
 
7. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal  
Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră 
cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la securitatea prelucrării, 
stocarii, divulgarii și accesarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate 
în sistemele noastre IT, ale institutiilor partenere sau în format tipărit. 
 
8.Actualizarea datelor cu caracter personal  
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, 
spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele, adresa, telefonul sau adresa de e-mail sau dacă 
doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date 
cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să va prezentati la unul din 
sediile noastre si sa depuneti o cerere prin care solicitati actualizarea modificarilor intervenite sau via 
e-mail la adresa relatii@ditl3.ro daca adresa dumneavoastra de e-mail se regaseste in baza de date a 
DGITL S3. 
 
Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, 
neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați. 
 
În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la 
datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nici o modificare 
neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
 
9. Perioada de stocare a datelor  dumneavoastră cu caracter personal 
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3 va prelucra datele cu caracter personal în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, 
cu dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare și cu interesele legitime ale Direcţiei Generale 
Impozite şi Taxe Locale Sector 3.  
 
Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Direcţia Generala Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3 să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să 
continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt 
necesare în mod rezonabil pentru scopurile prelucrarii sau atunci când vă retrageți consimțământul (în 
situația în care acesta a fost acordat) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de 
 stocare a datelelor personale. 
 
10. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal  
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi, conform, cap. III, art. 12-22 din Reg. UE 
679/2016: 
- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in 
posesia Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 
- de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza 
consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul 
respectiv; 
- dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a solicita Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3 sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este 
posibil, să transmita acele date direct altui operator; 
- dreptul de a solicita Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 să rectifice oricare date cu 
caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate; 
- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie sterse în momentul în care nu mai sunt 
necesare/ dreptul de a fi uitat; 
- în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de 
restrictionare a prelucrării; 
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- dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică). 
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal la adresa 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, Romania sau justiţiei pentru apararea 
oricăror drepturi garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal care v-au fost 
încalcate.  
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.  

 
Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice informare privind sistemul de management al 
securităţii datelor cu caracter personal, vă incurajam să ne adresaţi o solicitare în scris, datată și 
semnată la urmatoarea adresa: Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sectorul 3 București, cu 
sediul în str. Sfânta Vineri, nr. 32, sector 3 pentru vă informa privind măsurile de securitate 
implementate.  
 

11. Actualizarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

S-ar putea să fie nevoie să modificăm aceasta politică. Actualizările vor fi aduse la cunostinţa 
persoanelor vizate prin postarea pe site-ul web al institiţiei şi vor fi disponibile în sediile instituţiei. 
Pentru a vă uşura efortul de examinare, vom publica revizia şi data de intrare în vigoare în partea 
inferioara a documentului. 
 

Cum puteţi contacta Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale Sector 3 
Daca doriţi să corectaţi datele dvs. personale, să modificaţi modul în care colaborăm şi prelucrăm 

aceste date sau daca doriţi să adresaţi întrebări despre politicile noastre aplicabile securităţii 

prelucrării datelor personale ale dvs., vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact de mai jos:  

 

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sectorul 3, București  
Str. Sfânta Vineri, nr. 32, sector 3,  
telefon 021.327.51.45 
fax 021.327.51.46 
email: relatii@ditl3.ro    
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