
 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE DOLJ 

ADRESA: Str. Amaradia, nr. 93-95 

 
În conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, Serviciul public comunitar de pașapoarte (SPCP) are 
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale 
care îi sunt furnizate. 
 
SPCP, pentru care Instituţia Prefectului îndeplinește calitatea de operator, prelucrează datele 
dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, în 
activităţile de: 

• soluţionare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple, 
• emitere a pașapoartelor simple temporare, 
• administrare a registrelor judeţene de evidenţă a pașapoartelor simple, 
• actualizare a Sistemului naţional informatic de evidenţă a pașapoartelor simple, 
• aplicare a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispuse 

de organele competente, 
• identificare a cetăţenilor români aflaţi în situaţii de dificultate în străinătate și informarea 

familiei sau reprezentantului legal al acestora, 
• eliberare de adeverinţe, conform competenţelor, 
• relaţii publice/petiţii. 

 
Dacă nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale, SPCP nu poate să realizeze demersurile legale 
pentru a vă furniza serviciile publice solicitate. 
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi 
revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.Legislaţia care guvernează, în 
principal, activităţile derulate de SPCP cuprinde următoarele: 

→ Legea nr. 248/20051 
→ Hotărârea Guvernului nr. 94/20062 
→ Ordonanţa Guvernului nr. 3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

83/20013 
 

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul SPCP sunt următoarele: 
• date privind pașapoartele emise  
• numele și numele anterior 
• date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanţii legali/convenţionali 
• sexul, culoarea ochilor și înălţimea, semnătura 
• data și locul nașterii 
• date privind cetăţenia 
• seria și numărul documentelor care atestă starea civilă, seria și numărul actului de identitate 

românesc sau al documentului de identitate străin/ numărul permisului de conducere, după caz 
• datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de ședere în străinătate 
• date privind starea de sănătate, (în cazul solicitării pașaportului temporar, cu eliberare de 

urgenţă) 
• adresa (domiciliul/reședinţa/statul de domiciliu), numărul de telefon și/sau adresa de poștă 

electronică 
• imaginea facială și impresiunile digitale 
• codul numeric personal 
• date referitoare la adopţie    
• date privind săvârșirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă/măsuri 

preventive/măsuri educative, dispuse de autorităţile/organele competente 
• date privind ocrotirea persoanei fizice și măsurile de protecţie specială a copilului. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
SPCP colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la instituţii ori entităţi care au 
obligaţia legală de a le comunica.În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal 
obţinute de la terţi persoane juridice, aceștia din urmă au obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare 
cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. 
 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate 
următorilor destinatari: 

• Direcţia Generală de Pașapoarte  
• Ministerul Afacerilor Externe 
• alte instituţii/autorităţi centrale și locale, în conformitate cu dispoziţiile legale 

 
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor 
întreprinse pentru efectuarea activităţilor SPCP în scopurile pentru care au fost colectate, după care vor 
fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul 
la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul 
la opoziţieși procesul decizional individual automatizat. 
 
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactaţi direct, responsabilul cu protecţia datelor 
desemnat la adresa de e-mail spceeps.ipdj@mai.gov.ro sau în scris la sediul SPCP/Instituţiei Prefectului. 

 
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat 
consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice” din RGPD, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteţi 
modifica sau elimina consimţământul în orice moment, și vom acţiona imediat în consecinţă, cu excepţia 
cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 
 

 
1privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare. 
2pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările si completările ulterioare. 
3privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere și înmatriculare a vehiculelor. 

 

 


