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NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 520/2013, cu modificările și completările
ulterioare, este organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, cu sediul în
municipiul București, strada Apolodor numărul 17, sectorul 5.

Agenția, având desemnat ca responsabil cu protecția datelor la nivelul aparatului
propriu pe domnul Pîrvu Bogdan Paul, ce poate fi contactat la telefon fix: +4021.319.93.08,
e-mail:protectia.datelorpersonale@anaf.ro, adresa: municipiul București, strada Alexandru
Ivasiuc nr.34-40, sectorul 6, prelucrează în calitate de operator de date cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Codul Vamal,
Ordine  ale  Ministrului  Finanțelor  Publice,  Ordine  ale  Președintelui  A.N.A.F.,  O.G.  nr.
27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, prin direcțiile de specialitate din aparatului
propriu al Agenției, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:
· îndrumarea contribuabililor în aplicarea legislației fiscale și procedural-fiscale,

precum și a prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza
coordonării metodologice a Ministerului Finanțelor Publice;

· administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date
prin lege în competența sa;

· aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de
autoritate vamală;

· controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea
oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală,
precum a altor fapte date prin lege în competența sa;

· sesizarea organelor de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul
propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;

· îndeplinirea măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în
cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești
pronunțate  în  materie  penală,  precum  și  în  alte  cazuri  stabilite  prin  ordin  al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a
bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, prin modalitățile
prevăzute  de  lege,  inclusiv  de  coordonare  și  monitorizare  ale  modalităților  de
executare silită și valorificare;

· constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, potrivit
competențelor prevăzute de lege;

· realizarea managementului resurselor umane, la nivelul Agenției {recrutare,
angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor
de muncă/serviciu, respectiv stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază
personalul angajat);

· plata drepturilor salariale și  ale altor drepturi de personal; ^asigurarea sănătății  și
securității la locul de muncă;

· organizarea programelor de perfecționare profesională a personalului din cadrul
Agenției la nivel central și la nivelul structurilor subordonate;

· dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor internaționale în domeniul
său de activitate;

· punerea  în  aplicare  a  sancțiunilor  internaționale  în  domeniul  de  competență al
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Ministerului Finanțelor Publice conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările
ulterioare]

· recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor
bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum și  recuperarea de
către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare
stabilite  în  România,  potrivit  atribuțiilor  stabilite  prin  lege  și  tratatelor  la  care
România este parte;

· soluționarea contestațiilor și plângerilor prealabile formulate împotriva actelor
emise în exercitarea atribuțiilor sale;

· soluționarea petițiilor sau a cererilor de primire în audiență;
· reprezentarea statului în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca

subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum
și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, direct sau prin
direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatelor transmise;
renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice
fiscale și vamale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea
Agenției;

· publicarea pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în
condițiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante,
precum și a altor registre publice prevăzute de lege;

· inițierea și derularea, în condițiile legii, a achizițiilor publice pentru bunuri, servicii
și lucrări aferente activităților proprii;

· paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Datele în cauză pot fi divulgate/transferate destinatarilor sau terților numai în

conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt următoarele:
- nume și prenume;
- data si locul nașterii;
- cetățenia;
- semnătura;
- domiciliu;
- cod numeric personal;
- număr de identificare fiscală;
- număr si serie act de identitate;
- date din actele de stare civilă;
- profesie;
- loc de muncă;
- formare profesională (diplome - studii);
- situație familială;
- situație militară;
- număr telefon;
- adresă de e-mail;
- date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
- numărul dosarului de pensie;
- numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate;
- imagine;
- date privind categoria veniturilor obținute din/constând în: activități

independente; salarii și asimilate salariilor;cedarea folosinței bunurilor; investiții; pensii;
activități agricole, silvicultură și piscicultura; premii și din jocuri de noroc; transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; din alte surse;

- date financiare: conturi bancare; rulaje și/sau solduri ale conturilor bancare
deținute; casete de valori;
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- date privind activele: bunuri imobile/terenuri; mijloace de transport.
Furnizarea datelor cu caracter personal evidențiate reprezintă o obligație legală iar

nerespectarea acestei condiții are ca și consecință sancționarea în conformitate cu
prevederile legislației aplicabile în domeniu iar în situația în care prelucarea datelor în
cauză are ca obiect soluționarea unei contestații, unei petiții sau a unei cereri de primire în
audiență, refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea soluționării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar
pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în raport cu persoana dumneavoastră și pentru a
asigura conformitatea cu obligațiile legale instituite în sarcina noastră, după care vor fi
arhivate potrivit legislației aplicabile.

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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) aveți următoarele drepturi:

- Dreptul la informare.
- Dreptul de acces la datele cu caracter personal.
- Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal.
- Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat).
- Dreptul la restricționarea prelucrării.
- Dreptul la opoziție.
-  Dreptul  de  a  nu  face  obiectul  unei  decizii  bazate  exclusiv  pe  prelucrarea

automată, inclusiv crearea de profiluri.
- Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - atunci când prelucrarea

se bazează pe art.6 alin.(1) lit.(a) sau pe art.9 alin.(2) lit.(a) din Regulamentul
general privind protecția datelor - fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

- Dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în municipiul București, Bulevardul
General Gheorghe Magheru numărul 28-30, sector 1.

Exercitarea drepturilor o puteți face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin
poștă la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din municipiul București, strada
Apolodor numărul 17, sectorul 5, cod poștal 050741 sau la adresa de e-mail: presa@anaf.ro.


