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INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL OLT 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU 

ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR 
SIMPLE OLT 
Instituţie publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 
Sediul: Str. Centura Basarabilor, nr.8, Mun. Slatina, jud. 
Olt 

Responsabil cu protecţia datelor personale 
comisar TROCMAER DRAGOŞ MARIAN 

 
Sediul:  

Str. Centura Basarabilor, nr.8, Mun. Slatina, 
jud. Olt 
 

Telefon 0249436846 
 
Email: pasapoarte.ipot@mai.gov.ro 

 

 
 

                           

 

 Instituţia noastră acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal 
în spiritul respectului faţă de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, 
asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea principiilor şi normelor privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt 
desfăşoară activităţi de prelucrare, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele 
normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 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).  

Operațiunile de prelucrare intră în responsabilitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte, 
care în calitate de operator de date are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai 
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un 
membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  

     R O M Â N I A  

                     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI OLT 
 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA 

ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE OLT 

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN 
CADRUL PROGRAMĂRII ON-LINE 



 

                                                            
 

 

 
 
 SCOPUL PRELUCRĂRII  

Datele personale furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului on-line de 
pe pagina https://epasapoarte.ro sunt utilizate exclusiv în scopul efectuării programării pentru 
depunerea unei cereri de eliberare a documentelor de călătorie şi a serviciilor conexe 
(asigurarea respectării datei şi a orei programate, anularea programării, reprogramare, 
remedierea unei erori în procesul de efectuare a rezervărilor, contactarea persoanei vizate în 
scopul clarificării unor aspecte legate de rezervarea efectuată - doar în situaţia în care nu pot fi 
utilizate alte mijloace de comunicare).  

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt a 
aderat la sistemul dezvoltat de Direcţia Generală de Paşapoarte care oferă serviciul de rezervare 
a datei şi orei la care puteţi depune cererea de paşaport, în locaţia aleasă de dumneavoastră. 
Serviciul Comunicaţie şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte 
gestionează sistemul şi asigură integritatea şi securitatea datelor colectate de la dumneavoastră 
prin intermediului formularului on-line, periodic efectuând operaţiuni de monitorizare şi 
optimizare a sistemului şi a procedurilor de înregistrare.  

Ţinem să vă atenţionăm că o comunicare a datelor personale prin internet (cum ar fi prin 
intermediul poştei electronice, formularelor on-line) nu este securizată dacă nu se foloseşte o 
metodă de criptare pentru transmisia datelor personale, şi implică astfel riscuri mai mari în ceea 
ce priveşte posibilitatea de divulgare sau de interceptare.  

 
 
 

CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE  
 Date de identificare și de contact (nume, prenume, adresa de e-mail, opţional număr 

de telefon)  

 Date relevante pentru optimizarea fluxului de preluare a cererii (tipul de document 
solicitat, locul de depunere, data şi ora programată, nume şi prenume persoana 
suplimentară în cazul în care solicitaţi depunerea şi pentru membri de familie)  

 
Completarea numărului de telefon în formularul de programare on-line nu este 

obligatorie – colectăm această informaţie doar în cazul în care vă exprimaţi consimţământul 
expres pentru prelucrarea numărului de telefon, în scopul de a vă contacta pentru clarificarea 
unor aspecte legate de rezervarea efectuată - doar în situaţia în care nu pot fi utilizate alte 
mijloace de comunicare. În cazul în care sunteţi de acord cu prelucrarea acestei informaţii în 
scopul meţionat, vă rugăm să bifaţi câmpul corespunzător din formular.  

 
 
 

DESTINATARII DATELOR PERSONALE  
 Structurile de paşapoarte care au competenţa de preluare şi înregistrare a cererilor 

pentru eliberarea documentelor de călătorie (Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt).  
 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul menţionat nu fac obiectul dezvăluirii 
către terţi. Cu toate acestea, în situaţii excepţionale, autorităţile prevăzute de lege (instanţe, 
organe judiciare) pot solicita comunicarea anumitor informaţii în îndeplinirea activităţilor 
specifice.  

 
 
 



 

                                                            
 

 

 
MĂSURI DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE  
 

Direcţia Generală de Paşapoarte garantează faptul că a implementat măsuri tehnice şi 
organizatorice adecvate, astfel încât să asigurare integritatea și confidențialitatea datelor 
conform art. 25 și 32 din Regulamentul General de protecţie a datelor. Unul din obiectivele 
principale în acest sens fiind şi instruirea permanentă a întregului personal implicat şi 
dezvoltarea politicii de conştientizare a aspectelor majore pe care le implică asumarea 
responsabilităţii în domeniu. De asemenea, politica internă de securitate ne permite să 
descoperim, să notificăm şi să documentăm orice încălcare a securității în cel mai scurt timp 
posibil.  

 
 

STOCAREA DATELOR  
Datele cu caracter personal prelucrate în scopul programării on-line se păstrează pentru 

o perioadă de 1 an.  
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal:  
 Dreptul de acces la datele personale. Acest lucru înseamnă că, la solicitarea 

dumneavoastră, noi vă vom confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale şi/sau vă 
vom furniza o copie cu aceste date.  

 Dreptul de a obţine rectificarea datelor personale inexacte.  

 Dreptul de opoziţie  

 Dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor personale.  
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.  

 
În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul 

de a retrage consimţământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragerea 
consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii 
consimţământului.  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt,  Str. Centura 

Basarabilor, nr.8, Mun. Slatina, jud. Olt sau la adresa de e-mail: pasapoarte.ipot@mai.gov.ro (vezi 
modalităţile generale de exercitare a drepturilor în pagina de start la secţiunea EXERCITAREA 
DREPTURILOR)  
Pentru informaţii suplimentare privind politica de prelucrare a datelor în cadrul Serviciului 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt vă puteţi adresa 
Responsabilului cu protecţia datelor, la adresa de e-mail: pasapoarte.ipot@mai.gov.ro sau 
puteţi trimite o cerere în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor la adresa: Str. 

Centura Basarabilor, nr.8, Mun. Slatina, jud. Olt, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt.                                                                                                          
           

                                                                                                    

 

     


