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Informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul  

sistemului de monitorizare prin GPS a autovehiculelor aparținând parcului auto 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC Brașov), cu 

sediul în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, în calitate de operator de date cu caracter personal, în baza art. 

13 din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) și a art. 5 din Legea 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, aduce la cunoștință următoarele: 
 

 Prin intermediul sistemului de monitorizare prin GPS a autovehiculelor din parcul propriu, 

DGASPC Brașov prelucrează datele cu caracter personal, și anume date identificabile în mod direct 

(cum ar fi identitatea completă a conducătorului auto), precum și în mod indirect, cum ar fi detalii 

privind deplasările/călătoriile efectuate, datele privind utilizarea vehiculului (de exemplu, date 

referitoare la stilul de conducere sau distanța parcursă), datele privind pasagerii (prin asocierea cu 

ordinul de deplasare) sau datele tehnice ale vehiculului (de exemplu, date referitoare la uzura pieselor 

autovehiculului), care, prin trimiteri la alte fișiere și în special la numărul de identificare al vehiculului 

(VIN), pot fi asociate cu o persoană fizică. 
 

 Persoanele vizate sunt angajaţii, beneficiarii, potenţialii beneficiari şi alte persoane care 

folosesc regulat (conducătorii auto) sau ocazional (alți angajați, beneficiarii, potențialii beneficiari și alte 

persoane) autovehiculele aparținând parcului auto al DGASPC Brașov.   
 

 Scopul prelucrării datelor personale constă în: gestionarea judicioasă a resurselor de 

combustibil, planificarea optimă a deplasărilor, siguranța conducătorului auto și a pasagerilor. 
 

 În vederea respectării principiului reducerii la minimum a datelor prelucrate, colectarea și 

prelucrarea datelor de localizare furnizate de sistemele de monitorizare prin GPS va viza doar datele 

relevante și necesare pentru scopul în care sunt prelucrate.  
 

 Colectarea și prelucrarea datelor de localizare furnizate de sistemele de monitorizare prin GPS 

pe baza interesului legitim al DGASPC Brașov vizează, de regulă, datele obținute în timpul programului 

normal de lucru al persoanelor vizate, respectiv, în situaţii de excepţie, în afara programului de lucru atunci 

când deplasarea a depăşit timpul normal de lucru..  
 

 La nivelul DGASPC Brașov prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul 

sistemelor de monitorizare prin GPS se realizează de un număr extrem de limitat de persoane autorizate 
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de DGASPC Brașov, astfel încât să se asigure faptul că prelucrarea datelor se face doar intern. De 

asemenea, prelucrările de date ce exced scopului declarant, fără informarea persoanei vizate, sunt interzise 
 

 Datele culese nu sunt transmise niciunui terț, cu excepția situațiilor în care datele sunt 

referitoare la infracțiuni, în acest caz putând fi transmise organelor de urmărire/cercetare penală și 

instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale 
 

 Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de monitorizare prin GPS  este 

de maxim 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic 

justificate. La expirarea termenului, înregistrările se distrug / se şterg. 
 

 La nivelul DGASPC Brașov sunt stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și 

pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal 

prelucrate. În acest sens, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

 În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita:  

➢ accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal 

➢ rectificarea 

➢ ștergerea  

➢ restricționarea prelucrării 

Dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturile de mai sus, puteți adresa o cerere scrisă, datată 

şi semnată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la adresa: Brașov, Str. 

Iuliu Maniu nr. 6, sau pe adresa de email a persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracater 

personal dpo@dgaspcbv.ro.  
 

 De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul Gheorghe 

Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, e-mail anspdcp@dataprotection.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Informare a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale cuprinse în următoarele acte 

normative incidente: 

➢ Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (GDPR); 

➢ Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679; 

➢ Orientările 1/2020 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul vehiculelor conectate și al aplicațiilor 

de mobilitate, Versiunea 2.0, adoptate la 9 martie 2021 de către Comitetul European pentru Protecția Datelor, pct.73 

şi pct.77. 
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