
Termeni şi condiţii 

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului 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- 

RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. 

Se consideră că orice informaţie furnizată de utilizator reprezintă 

consimţământul expres ca datele personale să fie folosite de utilizatorii operatorului, în 

conformitate cu atribuţiile legale. 

Primăria Municipiul Slobozia este preocupată de protecția şi asigurarea 

confidențialității, integrității și accesibilității datelor dumneavoastră cu caracter 

personal.  

Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încalcarea securității datelor 

cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de 

colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.  

Utilizarea site-ului www.softparking-slobozia.ro presupune acceptarea în 

totalitate a termenilor şi condiţiilor, iar continuarea navigării reprezintă acordul 

utilizatorului cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, date ce vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date. 

Primăria Municipiului Slobozia utilizează datele cu caracter personal colectate în 

următoarele scopuri: 

- a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului; 

- a coresponda, încheia contracte și anexe la contracte, a efectua plăți; 

- livrarea serviciilor publice solicitate. 

Dacă utilizați www.softparking-slobozia.ro, sunteți direct răspunzător pentru 

asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum 

ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon și codul de acces și sunteți de acord să vă 

asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site. În 

cazul în care utilizatorul suspectează că, din diverse motive imputabile sau nu 

utilizatorului, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va 

notifica imediat Primăria Municipiului Slobozia la office@municipiulslobozia.ro, 

patrimoniu@municipiulslobozia.ro. 

Refuzul de a furniza datele cu caracter persoanal necesare și solicitate de către 

Primăria Municipiului Slobozia determină imposibilitatea stabilirii raportului juridic 

specific și nu este imputabil instituției sus menționate. 
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