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POLICY 

Whatsapp Primăria Săbăoani 

 
Whatsapp Primăria Săbăoani este noul serviciu al comunei Săbăoani, prin intermediul canalul 

WhatsApp, cu scopul de a transmite informații despre activitatea instituțională, oficială și comunicări 

oficiale, știri și evenimente, exploatând viteza și capilaritatea aplicației. 

 

Numărul +40 735 153 492 este activat doar cu chat-ul de tip text, care permite transmiterea mesajelor 

care pot conține imagini, mici clipuri video și posibila partajare a locației. 

Whatsapp Primăria Săbăoani este un canal de comunicare interactiv utilizat pentru a face ca 

informarea să fie mai ușoară și mai oportună, precum și pentru a ajunge la un număr cât mai mare de 

cetățeni. Mesajele vor fi transmise pe grupurile ”Primăria Săbăoani News”, prin accesarea serviciul, 

utilizatorii sunt de acord ca realizatorii acestuia să le colecteze datele personale (adresa de e-mail, 

Nume, Prenume, numărul de telefon). Datele personale vor fi stocate strict în scopul și pe perioada 

de prelucrare în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. În cazul unui dezacord, 

utilizatorii pot părăsi voluntar canalele de comunicare. Serviciul este gestionat de către aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Săbăoani. 

 

CONȚINUTURI CU ACTIVITĂȚII POLITICE 

Scopul serviciului este de a informa cetățenii cu privire la următoarele conținuturi: comunicări 

considerate importante pentru protecția, salvgardarea și sănătatea cetățenească, evenimente și 

inițiative în domeniul public, probleme politice de interes public. 

 

 



ÎNREGISTRARE 

Pentru a vă abona la acest serviciu, este suficient să descărcați aplicația WhatsApp, să salvați numărul 

numărul +40 735 153 492  în agendă (vă recomandăm să memorați contactul în rubrica dispozitivului 

cu numele „Primăria Săbăoani Whatsapp”) și să trimiteți un mesaj textual. 

Înregistrarea va fi întâmpinată cu un mesaj de bun venit însoțită de un link care duce către canalul 

informativ. 

ORARUL 

Serviciul funcționează de luni până duminică în intervalul orar  8.00 și 21.00. 

DECLINAȚIE DE RESPONSABILITATE 

Mesajele utilizatorilor vor fi șterse și, dacă este cazul, vor fi raportate operatorului serviciului în 

următoarele cazuri: 

• promovarea sau susținerea unor activități ilegale. 

• utilizarea unui limbaj ofensator sau calomnios. 

• defăimare sau amenințări. 

• divulgarea neautorizată a datelor personale ale unor terțe părți. 

• atacuri personale de orice fel sau comentarii jignitoare la adresa oricărui grup etnic, 

• politic sau religios sau la adresa unor minorități specifice. 

• spamming sau linkuri către site-uri externe fără subiect. 

• promovarea de produse, servicii sau organizații politice. 

• încălcarea drepturilor de autor și utilizarea neautorizată a mărcilor comerciale. 

• promoții de strângere de fonduri.  

 

În cazul unui comportament care încalcă această politică utilizatorul responsabil va fi blocat.  

În cazuri mai grave, conținutul incriminat și autorii acestuia vor fi raportat autorităților judiciare 

competente. 

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (în 

conformitate cu Regulamentului european nr. 679/2016) 

Operator de date: Primăria Comunei Săbăoani 

Date de contact: office@primariasabaoani.ro 



Scopurile prelucrării: prelucrarea are ca scop asigurarea de noi canale de informare de comunicare 

și dialog cu cetățenii, cu modalități de interacțiune și participare imediată, cu scopul de a transmite 

informații despre activitatea instituțională, noutăți, inițiative și activități ale Comunei Săbăoani 

Temeiul juridic: prelucrarea datelor are loc în baza  

- pentru executarea solicitărilor făcute prin intermediul serviciului (art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR); 

- în interesul legitim al operatorului de date, constând în necesitatea de a verifica și gestiona conținutul 

serviciului, de asemenea, în calitatea sa de moderator și controlor al respectării Politicii de utilizare a 

serviciilor [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. 

Categoriile de date în cauză: datele a căror colectare este necesară în scopul serviciului constau în 

date personale de identificare și de contact; orice alte date furnizate în mod voluntar de către utilizatori 

utilizatorilor pot fi prelucrate pentru a asigura îndeplinirea cererilor formulate, în conformitate cu 

articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, precum și, în ceea ce privește datele aparținând unor 

categorii speciale categorii de date prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din RGPD, în conformitate 

cu articolul 9 alineatul (2) literele (a) și (e). 

Destinatarii datelor colectate: datele colectate nu vor fi transferate către terți, cu precizarea că, odată 

cu utilizarea sistemelor de comunicare și a platformelor digitale care nu sunt deținute de către 

Primăria Săbăoani utilizatorul comunică datele sale și proprietarilor de pe platformele menționate mai 

sus. 

Sisteme și platforme: Serviciile implementate de Primăria Săbăoani nu prevăd utilizarea de cookie-

uri sau spyware, adică instrumente capabile să colecteze informații despre cine navighează pe 

internet fără știrea acestora: orice utilizare a cookie-urilor este declarată în mod explicit.  

Orice cookie-uri colectate sunt utilizate ca identificatori de sesiune a utilizatorilor și servesc exclusiv 

sistemului pentru a asigura o navigare corectă a paginilor, fără a stoca date cu caracter personal. 

date cu caracter personal. Prin utilizarea serviciilor, este posibil să primiți cookie-uri nu numai de pe 

site, ci și de pe site-uri operate de alte organizații ("terțe părți"), cum ar fi "plug-in-urile sociale" ale 

Facebook, Twitter, Google+, Google Analitycs, etc.. Acestea sunt părți ale paginii vizitate generate 

direct de către site-urile menționate mai sus și integrate în pagina site-ului gazdă. Cea mai frecventă 

utilizare a "plugins-urilor sociale" este partajarea conținutului pe rețelele sociale. Prezența acestor 

plugin-uri implică transmiterea de module cookie către și de la toate site-urile operate de terți.  



Retragerea consimțământului: Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul 

pentru prelucrarea a datelor sale, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul 

înainte de revocare. Retragerea consimțământului în ceea ce privește datele necesare pentru furnizarea 

de servicii duce la întreruperea a acestora. 

Sursa datelor: datele cu caracter personal sunt furnizate direct de către persoana vizată. 

 


