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Notificare de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru 

operatorii de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 679/2016 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) 

 

SECŢIUNEA 1:Identificarea operatorului 

 

1.Denumirea operatorului Sector Privat  

HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT S.R.L. cu sediul în sat 

Porumbenii Mici, comuna Porumbeni str. Főút nr. 6 jud. Harghita, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. 

J19/467/1998, având Cod Unic de Înregistrare nr. 2881330, cont bancar având 

cod IBAN RO18 BACX 0000 0009 2819 6000, deschis la UNICREDIT BANK 

ODORHEIU-SECUIESC, reprezentată prin administratorul Szabó Dezső,  

 

2.Identitatea şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau 

ale unui alt punct de contact de unde se pot obţine mai multe informaţii 

web:  harghita-holding.ro. 

 

3.Este notificare nouă sau o completare a notificării iniţiale? 

Notificare nouă |_| 

Completare notificare nr. |_______| *se va trece numărul de înregistrare al 

notificării din registrul general al autorităţii 

Informaţii iniţiale privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal (se 

vor specifica în completările ulterioare, dacă este cazul) 

4.Data şi ora incidentului (dacă se cunosc; dacă este necesar, se poate face o 

estimare) şi ale depistării incidentului 

 

4.1.Data şi ora incidentului 
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4.2.Data şi ora depistării incidentului 

  

 

5.Caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal (de exemplu: 

confidenţialitate/integritate/disponibilitate) 

  

 

6.Natura şi conţinutul datelor cu caracter personal în cauză 

  

 

7.Măsurile tehnice şi organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) 

de către operator 

  

 

8.Utilizarea relevantă a altor operatori (dacă este cazul) 

  

 

SECŢIUNEA 2: 

 

Informaţii suplimentare privind încălcarea securităţii datelor cu caracter 

personal 

 

9.Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securităţii datelor cu 

caracter personal (inclusiv localizarea fizică a încălcării şi suporturile de 

stocare implicate) 
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10.Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz) 

  

 

11.Eventualele consecinţe şi efecte adverse (riscuri) pentru persoanele fizice 

vizate 

  

 

12.Măsurile tehnice şi organizatorice luate de operator în scopul atenuării 

eventualelor efecte negative 

  

 

II.Eventuale informări suplimentare către persoanele fizice vizate 

 

13.Conţinutul informării sau motivele pentru care nu s-a făcut informarea 

persoanelor fizice vizate 

  

  

 

14.Mijloace de comunicare utilizate pentru transmiterea informărilor 

 

15.Numărul persoanelor fizice vizate informate 

 

III.Eventuale aspecte transfrontaliere 

 

16.Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal care implică persoane 

fizice vizate din alte state membre 

Da |_| 
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Nu |_| 

 

17.Notificarea altor autorităţi naţionale competente 

Da |_| Nu |_| 

Dacă da, menţionaţi autorităţile competente: 

  

 

Semnătură 

 

 

**Semnătura electronică a operatorului, după caz 

 

 

Formularul semnat electronic de către operatorii de date cu caracter personal se 

va transmite electronic la adresa de e-mail: brese@dataprotection.ro. Formularele 

nesemnate electronic nu vor fi luate în considerare. 


