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NOTĂ DE INFORMARE  

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL 
INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR 

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL:  
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR 

Str. Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor, cod.poștal 410033, tel.0259-467800, 
fax.0259411550 

RESPONSABILI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 

✓ Instituţia Prefectului Județul Bihor 

– responsabil cu protecția datelor: Mircea Lucian MOLDOVAN, consilier pentru afaceri 

europene, Tel: 0259-418028, Fax: 025-411550, e-mail: rpd@prefecturabihor.ro  

✓ Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor Bihor  

– responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului- Mariana 

MIHUȚA,  

Tel. 0259-415136 

e-mail: inmatriculari.permise@prefecturabihor.ro  

✓ Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bihor 

– responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului Doru 

SĂRMAȘAN,  

Tel. 0259-415138 

e-mail: pasapoarte@prefecturabihor.ro  
 

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că 

prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie 

de serviciul solicitat, astfel: 

A. SCOPURILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

• apostilarea documentelor; 

• soluționarea petițiilor; 

mailto:rpd@prefecturabihor.ro
mailto:inmatriculari.permise@prefecturabihor.ro
mailto:pasapoarte@prefecturabihor.ro
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• soluţionarea cererilor de aplicare a Legilor fondului funciar, a notificărilor depuse 

în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare 

și a altor acte normative cu caracter reparatoriu; 

• implementarea POAD (Programul operațional ajutorarea persoanelor 

dezavantajate) conform OUG nr.84/2020, OUG nr. 115/2020, OUG nr. 133/2020 

• evidenţa electorală; 

• evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple; 

• înmatricularea vehiculelor şi regim permise de conducere; 

• activitatea de relaţii cu publicul; 

• gestionarea dosarelor de concurs; 

• supraveghere video privind accesul în instituție. 

B. TEMEIUL LEGAL CARE STĂ LA BAZA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE 

PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL INSTITUŢIEI 

PREFECTULUI  

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Instituţiei Prefectului Județul Bihor se 

face în baza prevederilor legale de funcţionare şi a actelor normative specifice fiecărei activităţi, 

precum şi în baza consimţământului exprimat în scris de persoanele vizate. 

Se pot menționa câteva din prevederile legale care stau la baza prelucrării: 

• Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga 

cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 233/2002; 

• Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 208/20.07.2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările 

și completările ulterioare, 

• Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, cu modificările ulterioare, 

• Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare 

• OUG nr. 84/2020, OUG nr. 115/2020, OUG nr. 133/2020 privind implementarea 
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POAD (Programul operațional ajutorarea persoanelor dezavantajate); 

C. CATEGORIILE PRINCIPALE DE DATE PRELUCRATE 

             Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm includ: nume şi prenume, date din 

actul de identitate, date din documente de stare civilă, adresa de domiciliu, numărul de telefon 

(fix şi mobil), adresa de email, imagini video, date din acte de proprietate, pe care le colectăm 

direct de la persoana vizată sau din alte surse. 

D. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ALE CĂROR DATE SUNT PRELUCRATE: 

În cadrul activităţii sale, INSTITUTȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR prelucrează 

datele cu caracter personal ale persoanelor fizice - majore sau minore, persoanelor 

împuternicite sau reprezentanţilor legali. 

E. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Instituţia Prefectului, în calitate 

de operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, mandatarului (în 

cazul în care a fost mandatată o altă persoană) şi instituţiilor/autorităților publice locale sau 

centrale cu atribuţii în domeniu, la solicitarea acestora. 

F. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

1. Dreptul de a fi informat: 

Înseamnă dreptul persoanelor vizate de a primi informaţii clare, transparente, scrise într-

un limbaj care să fie ușor de înțeles, cu privire la felul în care INSTITUȚIA PREFECTULUI 

JUDEȚUL BIHOR utilizează datele cu caracter personal, precum și despre drepturile pe care le 

au. INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR înţelege să îşi îndeplinească această 

obligaţie de informare prin detaliile pe care le oferă în prezentul document, precum și prin alte 

note de informare inserate în cadrul formularelor utilizate în activitatea sa. 

2. Dreptul de acces: 

Persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv să obţină o 

confirmare a faptului că INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR prelucrează sau nu 

datele lor cu caracter personal, precum și o copie a acestora, astfel încât să aibă posibilitatea 

de a verifica dacă ele sunt prelucrate de Instituţia Prefectului în conformitate cu prevederile 

legislaţiei din acest domeniu. 

3. Dreptul la rectificare: 

Persoanele vizate au dreptul să le fie corectate datele cu caracter personal, dacă 

acestea se regăsesc în evidenţele INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR în format 

eronat, dacă sunt inexacte sau incomplete. 
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4. Dreptul la ştergerea datelor: 

Acest drept se mai numeşte şi "dreptul de a fi uitat". În temeiul lui persoanele vizate 

pot solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal pe care INSTITUȚIA PREFECTULUI 

JUDEȚUL BIHOR le prelucrează, în cazul în care nu mai există temei pentru prelucrarea lor și 

se va ține cont de prevederile art. art. 17, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr.679/2016. 

5. Dreptul la restricţionarea prelucrării: 

Persoanele vizate pot ca, în unele cazuri, să oprească utilizarea de către INSTITUŢIA 

PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR a datelor care le privesc, pentru o anumită perioadă de timp. 

Când prelucrarea acestor date este restricţionată, datele cu caracter personal vor fi în continuare 

păstrate în evidenţele INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR, dar nu vor mai fi folosite 

în această perioadă și vor fi marcate ca fiind restricţionate de la prelucrare. 

6. Dreptul la portabilitatea datelor: 

Persoanele vizate au dreptul să obţină de la INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL 

BIHOR, într-un format care poate fi citit automat, datele pe care le-au furnizat sau pot să solicite 

transmiterea acestor date unui alt operator ales de ele. 

7. Dreptul la opoziţie: 

Persoanele vizate pot să se opună anumitor prelucrări ale datelor cu caracter personal 

ce le privesc, cum ar fi prelucrării în scopul de a primi mesaje publicitare. 

8. Dreptul persoanelor vizate de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru 

Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiţiei. 

Date contact: Adresă:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 

010336, Bucuresti, Romania, telefoane: +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-

mail:anspdcp@dataprotection.ro  

În baza acestui drept, persoanele vizate pot să adreseze ANSPDCP sau instanţelor de 

judecată solicitări/petiţii în legătură încălcarea drepturilor în prelucrarea datelor lor personale de 

către INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR. 

 

NOTĂ: 

Cererile/solicitările beneficiarilor adresate  Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte 

și Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din 

cadrul Instituţiei Prefectului - Județul Bihor cu privire la soluționarea exercitării drepturilor 

persoanelor vizate în privința datelor cu caracter personal se vor prelua la nivelul celor două 

servicii, după caz, iar acestea vor fi redirecționate către direcțiile de specialitate din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  

 
din 27 aprilie 2016 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) – format PDF 
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REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 27 aprilie 2016 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) - extras 

 

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. 

Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter 

personal care o privesc.  

(2) Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter 

personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile 

fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament urmărește 

să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic 

și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice.  

(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 4 ) vizează armonizarea nivelului de protecție a 

drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește activitățile de prelucrare și asigurarea 

liberei circulații a datelor cu caracter personal între statele membre. 

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate 

și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. Prezentul regulament respectă 

toate drepturile fundamentale și libertățile și principiile recunoscute în cartă astfel cum sunt consacrate în tratate, în special 

respectarea vieții private și de familie, a reședinței și a comunica țiilor, a protecției datelor cu caracter personal, a libertății 

de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare, a libertății de a desfășura o activitate 

comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și diversitatea culturală, religioasă și 

lingvistică. 

Obiect și obiective  

(1) Prezentul regulament stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.  

(2) Prezentul regulament asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a 

dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. (3) Libera circulație a datelor cu caracter personal în interiorul 

Uniunii nu poate fi restricționată sau interzisă din motive legate de protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Definiții 

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, 
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în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  

 
3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita 

prelucrarea viitoare a acestora;  
 

4. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă 
în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană 
fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația 
economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află 
persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;  

 

5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să 
nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste 
informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică 
care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau 
identificabile;  

 

6. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform 
unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;  

 

7.  „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când 
scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile 
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  

 

8. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau 
alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;  

 

9. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) 
îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, 
autoritățile publice 4.5.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/33 cărora li se pot comunica date cu 
caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt 
considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele 
aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;  
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10.  „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât 
persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;  

 

11. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită 
de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, 
ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

 

Principii  

Articolul 5 Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Datele cu caracter personal sunt:  

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);  

(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 

scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în 

scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări 

legate de scop”);  

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la 

minimum a datelor”);  

(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura 

că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau 

rectificate fără întârziere („exactitate”); 4.5.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/35 ( 1 ) Directiva 98/34/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în 

domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 204, 

21.7.1998, p. 37).  

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară 

îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în 

măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică 

sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor 

de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților 

persoanei vizate („limitări legate de stocare”);  

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva 

prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri 

tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).  

(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și poate demonstra această respectare („responsabilitate”). 

Articolul 6  

Legalitatea prelucrării  

(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:  
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(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai 

multe scopuri specifice;  

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face 

demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;  

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;  

(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;  

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din 

exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;  

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului 

în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea 

datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Litera (f) din primul paragraf nu se aplică 

în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor. 

Articolul 7 Condiții privind consimțământul  

(1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că 

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.  

(2) În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte 

aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte 

aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Nicio parte a respectivei declarații care 

constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.  

(3) Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea 

consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de 

simplu ca acordarea acestuia.  

(4) Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult de faptul că, printre 

altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiționată sau nu de consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract. 

Articolul 9 Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal  

(1) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, 

confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date 

biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală 

sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.  

(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situații: (a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea 

acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii 

sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei 

vizate; (b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului 

sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în 

care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul 
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dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate; (c) 

prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci 

când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul; (d) prelucrarea este efectuată 

în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop 

lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la 

foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile 

sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimță mântul persoanelor vizate; (e) prelucrarea 

se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată; (f) prelucrarea 

este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează 

în exercițiul funcției lor judiciare; (g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii 

sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede 

măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate; (h) 

prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a 

angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament 

medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau 

al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și 

garanțiilor prevăzute la alineatul  

(3); (i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva 

amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a 

asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, 

care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a 

secretului profesional; sau L 119/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.5.2016 (j) prelucrarea este necesară în 

scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate 

cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, 

respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor 

fundamentale și a intereselor persoanei vizate. (3) Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi prelucrate 

în scopurile menționate la alineatul (2) litera (h) în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist 

supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al 

dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naționale competente sau de o altă persoană supusă, de 

asemenea, unei obligații de confidențialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de 

organisme naționale competente.  

(4) Statele membre pot menține sau introduce condiții suplimentare, inclusiv restricții, în ceea ce privește prelucrarea de 

date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea 

CAPITOLUL III  

Drepturile persoanei vizate - enumerare 

Informare și acces la date cu caracter personal  

Articolul 13 Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana 

vizată 

Articolul 14 Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la 

persoana vizată 
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Articolul 15 Dreptul de acces al persoanei vizate 

Articolul 16 Dreptul la rectificare 

Articolul 17 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Articolul 18 Dreptul la restricționarea prelucrării 

Articolul 19 Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restric-

ționarea prelucrării 

Articolul 20 Dreptul la portabilitatea datelor 

Articolul 21 Dreptul la opoziție 

Operatorul și persoana împuternicită de operator  

Secțiunea 1 Obligații generale  

Articolul 24 Responsabilitatea operatorului  

(1) Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite 

de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate 

cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar. 

Articolul 25 Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit  

(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, și natura, domeniul de aplicare, contextul și 

scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 

persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în 

cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care sunt 

destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, și 

să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja 

drepturile persoanelor vizate.  

(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt 

prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva 

obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității 

lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția 

persoanei, de un număr nelimitat de persoane.  

(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42 poate fi utilizat drept element care să demonstreze 

îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol. 

Articolul 30 Evidențele activităților de prelucrare  

(1) Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate 

sub responsabilitatea lor. Respectiva evidență cuprinde toate următoarele informații:  
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(a) numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și 

ale responsabilului cu protecția datelor;  

(b) scopurile prelucrării;  

(c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; L 119/50 RO Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene 4.5.2016  

(d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din 

țări terțe sau organizații internaționale;  

(e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv 

identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul transferurilor menționate la articolul 49 

alineatul (1) al doilea paragraf, documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;  

(f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;  

(g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 

32 alineatul (1).  

(2) Fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de 

activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind:  

(a) numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator și ale fiecărui operator în numele 

căruia acționează această persoană (aceste persoane), precum și ale reprezentantului operatorului sau al persoanei 

împuternicite de operator, după caz;  

(b) categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele fiecărui operator;  

(c) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv 

identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul transferurilor prevăzute la articolul 49 

alineatul (1) al doilea paragraf, documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;  

(d) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 

32 alineatul (1).  

(3) Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) se formulează în scris, inclusiv în format electronic.  

(4) Operatorul sau persoana împuternicită de acesta, precum și, după caz, reprezentantul operatorului sau al persoanei 

împuternicite de operator pun evidențele la dispoziția autorității de supraveghere, la cererea acesteia.  

(5) Obligațiile menționate la alineatele 1 și 2 nu se aplică unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați, 

cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și 

libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date, astfel cum 

se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, astfel 

cum se menționează la articolul 10. 

Articolul 31 Cooperarea cu autoritatea de supraveghere  

Operatorul și persoana împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu 

autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor. 
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Securitatea datelor cu caracter personal  

Articolul 32 Securitatea prelucrării  

(1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și 

scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor 

fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea 

asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:  

(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 4.5.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/51  

(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și 

serviciilor de prelucrare;  

(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care 

are loc un incident de natură fizică sau tehnică;  

(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru 

a garanta securitatea prelucrării.  

(2) La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate 

în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul 

neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.  

(3) Aderarea la un cod de conduită aprobat, menționat la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat, menționat 

la articolul 42, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatul (1) 

din prezentul articol.  

(4) Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care 

acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter 

personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul 

dreptului Uniunii sau al dreptului intern. 

Articolul 33 Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal  

(1) În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității 

de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel 

mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze 

un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, 

aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care.  

(2) Persoana împuternicită de operator înștiințează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o 

încălcare a securității datelor cu caracter personal.  

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) cel puțin:  

(a) descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și 

numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date 

cu caracter personal în cauză;  
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(b) comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se 

pot obține mai multe informații;  

(c) descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;  

(d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor 

cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.  

(4) Atunci când și în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informațiile în același timp, acestea pot fi furnizate în 

mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.  

(5) Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, 

care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor 

acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice 

conformitatea cu prezentul articol. 

Articolul 34 Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal  

(1) În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru 

drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la 

această încălcare. L 119/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.5.2016  

(2) În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se include o descriere într-un 

limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și 

măsurile menționate la articolul 33 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).  

(3) Informarea persoanei vizate menționată la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele 

condiții este îndeplinită:  

(a) operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în 

cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin 

care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, 

cum ar fi criptarea;  

(b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate 

menționat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;  

(c) ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură 

similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace. 

(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securității datelor cu caracter personal către persoana 

vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu 

caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare 

dintre condițiile menționate la alineatul (3) sunt îndeplinite. 

Articolul 35 Evaluarea impactului asupra protecției datelor  

(1) Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, 

în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile 

persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare 
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prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de prelucrare 

similare care prezintă riscuri ridicate similare.  

(2) La realizarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, operatorul solicită avizul responsabilului cu protecția 

datelor, dacă acesta a fost desemnat.  

(3) Evaluarea impactului asupra protecției datelor menționată la alineatul (1) se impune mai ales în cazul:  

(a) unei evaluări sistematice și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind 

persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;  

(b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9 alineatul (1), sau a unor date cu 

caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10; sau  

(c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.  

(4) Autoritatea de supraveghere întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței 

de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, în conformitate cu alineatul (1). Autoritatea de 

supraveghere comunică aceste liste comitetului menționat la articolul 68.  

(5) Autoritatea de supraveghere poate, de asemenea, să stabilească și să pună la dispoziția publicului o listă a tipurilor 

de operațiuni de prelucrare pentru care nu este necesară o evaluare a impactului asupra protecției datelor. Autoritatea de 

supraveghere comunică aceste liste comitetului. 

(6) Înainte de adoptarea listelor menționate la alineatele (4) și (5), autoritatea de supraveghere competentă aplică 

mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63 în cazul în care aceste liste implică activități de prelucrare 

care presupun furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate sau monitorizarea comportamentului 

acestora în mai multe state membre ori care pot afecta în mod substanțial libera circulație a datelor cu caracter personal 

în cadrul Uniunii. 4.5.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/53  

(7) Evaluarea conține cel puțin: (a) o descriere sistematică a operațiunilor de prelucrare preconizate și a scopurilor 

prelucrării, inclusiv, după caz, interesul legitim urmărit de operator; (b) o evaluare a necesității și proporționalității 

operațiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri; (c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile și libertățile 

persoanelor vizate menționate la alineatul (1); și (d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanțiile, 

măsurile de securitate și mecanismele menite să asigure protecția datelor cu caracter personal și să demonstreze 

conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament, luând în considerare drepturile și interesele legitime ale persoanelor 

vizate și ale altor persoane interesate.  

(8) La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare efectuate de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori 

relevante, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de către operatorii sau persoanele împuternicite respective 

a codurilor de conduită aprobate menționate la articolul 40, în special în vederea unei evaluări a impactului asupra 

protecției datelor.  

(9) Operatorul solicită, acolo unde este cazul, avizul persoanelor vizate sau al reprezentanților acestora privind prelucrarea 

prevăzută, fără a aduce atingere protecției intereselor comerciale sau publice ori securității operațiunilor de prelucrare.  

(10) Atunci când prelucrarea în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau (e) are un temei juridic în dreptul Uniunii sau 

al unui stat membru sub incidența căruia intră operatorul, iar dreptul respectiv reglementează operațiunea de prelucrare 
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specifică sau setul de operațiuni specifice în cauză și deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra protecției datelor 

ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic, alineatele (1)-(7) nu se 

aplică, cu excepția cazului în care statele membre consideră că este necesară efectuarea unei astfel de evaluări înaintea 

desfășurării activităților de prelucrare.  

(11) Acolo unde este necesar, operatorul efectuează o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate 

cu evaluarea impactului asupra protecției datelor, cel puțin atunci când are loc o modificare a riscului reprezentat de 

operațiunile de prelucrare. 

Responsabilul cu protecția datelor 

Articolul 37 Desemnarea responsabilului cu protecția datelor  

(1) Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori:  

(a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul 

funcției lor jurisdicționale;  

(b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare 

care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor 

vizate pe scară largă; sau  

(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă 

a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale 

și infracțiuni, menționată la articolul 10.  

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un responsabil cu protecția datelor unic, cu condiția ca responsabilul cu protecția 

datelor să fie ușor accesibil din fiecare întreprindere.  

(3) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism public, 

poate fi desemnat un responsabil cu protecția datelor unic pentru mai multe dintre aceste autorități sau organisme, luând 

în considerare structura organizatorică și dimensiunea acestora.  

(4) În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (1), operatorul sau persoana împuternicită de operator ori asociațiile și 

alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot desemna sau, acolo 

unde dreptul Uniunii sau dreptul intern solicită acest lucru, desemnează un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul 

cu protecția datelor poate să acționeze în favoarea unor astfel de asociații și alte organisme care reprezintă operatori sau 

persoane împuternicite de operatori.  

(5) Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de 

specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile 

prevăzute la articolul 39.  

(6) Responsabilul cu protecția datelor poate fi un membru al personalului operatorului sau persoanei împuternicite de 

operator sau poate să își îndeplinească sarcinile în baza unui contract de servicii.  

(7) Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și 

le comunică autorității de supraveghere. 
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Articolul 38 Funcția responsabilului cu protecția datelor  

(1) Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod 

corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. 4.5.2016 RO Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 119/55  

(2) Operatorul și persoana împuternicită de operator sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 

menționate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și accesarea datelor 

cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, și pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate.  

(3) Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun 

fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator 

sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde 

direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.  

(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea 

datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament.  

(5) Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește 

îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.  

(6) Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de 

operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese. 

Articolul 39 Sarcinile responsabilului cu protecția datelor  

(1) Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini:  

(a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă 

de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii 

sau drept intern referitoare la protecția datelor;  

(b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la 

protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor 

cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat 

în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;  

(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea 

funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35;  

(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;  

(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, 

inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă 

chestiune.  

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține seama în mod corespunzător de riscul asociat 

operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării. 
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Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale  

Articolul 44 Principiul general al transferurilor  

Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-

o țară terță sau către o organizație internațională pot fi transferate doar dacă, sub rezerva celorlalte dispoziții ale 

prezentului regulament, condițiile prevăzute în prezentul capitol sunt respectate de operator și de persoana împuternicită 

de operator, inclusiv în ceea ce privește transferurile ulterioare de date cu caracter personal din țara terță sau de la 

organizația internațională către o altă țară terță sau către o altă organizație internațională. Toate dispozițiile din prezentul 

capitol se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin prezentul regulament nu este 

subminat. 

Articolul 45 Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție  

(1) Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională se poate realiza atunci 
când Comisia a decis că țara terță, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea țară terță sau 
organizația internațională în cauză asigură un nivel de protecție adecvat. Transferurile realizate în aceste condiții 
nu necesită autorizări speciale. 
 

Articolul 51 Autoritatea de supraveghere  

(1) Fiecare stat membru se asigură că una sau mai multe autorități publice independente sunt responsabile de 

monitorizarea aplicării prezentului regulament, în vederea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea și în vederea facilitării liberei circulații a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii 

(„autoritatea de supraveghere”).  

(2) Fiecare autoritate de supraveghere contribuie la aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune. În 

acest scop, autoritățile de supraveghere cooperează atât între ele, cât și cu Comisia, în conformitate cu capitolul VII.  

(3) În cazul în care mai multe autorități de supraveghere sunt instituite într-un stat membru, acesta desemnează autoritatea 

de supraveghere care reprezintă autoritățile respective în cadrul comitetului și instituie un mecanism prin care să asigure 

respectarea de către celelalte autorități a normelor privind mecanismul pentru asigurarea coerenței prevăzut la articolul 

63.  

(4) Fiecare stat membru notifică Comisiei dispozițiile de drept pe care le adoptă în temeiul prezentului capitol până la 25 

mai 2018 și, fără întârziere, orice modificare ulterioară pe care o aduce acestor dispoziții. 

Articolul 83 Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative  

(1) Fiecare autoritate de supraveghere asigură faptul că impunerea unor amenzi administrative în conformitate cu 

prezentul articol pentru încălcările prezentului regulament menționate la alineatele (4), (5) și, (6) este, în fiecare caz, 

eficace, proporțională și disuasivă.  

(2) În funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte, amenzile administrative sunt impuse în completarea sau în locul 

măsurilor menționate la articolul 58 alineatul (2) literele (a)-(h) și (j). Atunci când se ia decizia dacă să se impună o amendă 

administrativă și decizia cu privire la valoarea amenzii administrative în fiecare caz în parte, se acordă atenția cuvenită 

următoarelor aspecte:  

(a) natura, gravitatea și durata încălcării, ținându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării în cauză, 

precum și de numărul persoanelor vizate afectate și de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;  
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(b) dacă încălcarea a fost comisă intenționat sau din neglijență;  

(c) orice acțiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce prejudiciul suferit de 

persoana vizată;  

(d) gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ținându-se seama de măsurile 

tehnice și organizatorice implementate de aceștia în temeiul articolelor 25 și 32;  

(e) eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de operator;  

(f) gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea și a atenua posibilele efecte negative 

ale încălcării;  

(g) categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;  

(h) modul în care încălcarea a fost adusă la cunoștința autorității de supraveghere, în special dacă și în ce măsură 

operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea; (i) în cazul în care măsurile menționate la articolul 

58 alineatul  

(2) au fost dispuse anterior împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator în cauză cu privire la același 

obiect, respectarea respectivelor măsuri;  

(j) aderarea la coduri de conduită aprobate, în conformitate cu articolul 40, sau la mecanisme de certificare aprobate, în 

conformitate cu articolul 42; și  

(k) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare dobândite sau 

pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării.  

(3) În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator încalcă în mod intenționat sau din neglijență, 

pentru aceeași operațiune de prelucrare sau pentru operațiuni de prelucrare conexe, mai multe dispoziții din prezentul 

regulament, cuantumul total al amenzii administrative nu poate depăși suma prevăzută pentru cea mai gravă încălcare.  

(4) Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de 

până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală 

corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:  

(a) obligațiile operatorului și ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43;  

(b) obligațiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43;  

(c) obligațiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4). L 119/82 RO Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene 4.5.2016  

(5) Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până la 

20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare 

exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:  

(a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 și 

9;  

(b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22;  
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(c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în 

conformitate cu articolele 44-49;  

(d) orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul capitolului IX;  

(e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de 

date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, 

încălcând articolul 58 alineatul (1). (6)  

Pentru încălcarea unui ordin emis de autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) se aplică, în 

conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei 

întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, 

luându-se în calcul cea mai mare valoare. 

(7) Fără a aduce atingere competențelor corective ale autorităților de supraveghere menționate la articolul 58 alineatul (2), 

fiecare stat membru poate prevedea norme prin care să se stabilească dacă și în ce măsură pot fi impuse amenzi 

administrative autorităților publice și organismelor publice stabilite în statul membru respectiv.  

(8) Exercitarea de către autoritatea de supraveghere a competențelor sale în temeiul prezentului articol are loc cu condiția 

existenței unor garanții procedurale adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, inclusiv căi de atac 

judiciare eficiente și dreptul la un proces echitabil.  

(9) În cazul în care sistemul juridic al statului membru nu prevede amenzi administrative, prezentul articol poate fi aplicat 

astfel încât amenda să fie inițiată de autoritatea de supraveghere competentă și impusă de instanțele naționale 

competente, garantându-se, în același timp, faptul că aceste căi de atac sunt eficiente și au un efect echivalent cu cel al 

amenzilor administrative impuse de autoritățile de supraveghere. În orice caz, amenzile impuse trebuie să fie eficace, 

proporționale și disuasive. Respectivele state membre informează Comisia cu privire la dispozițiile de drept intern pe care 

le adoptă în temeiul prezentului alineat până la 25 mai 2018, precum și, fără întârziere, cu privire la orice act legislativ de 

modificare sau orice modificare ulterioară a acestora. 
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1. MODEL DE PLANGERE 
(pentru exercitarea dreptului de acces) 

 

Către 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BIHOR 
Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele și 
prenumele) ........................cu domiciliul/reședința în ......................... str. .......... nr.  

bl. ..... SC. ..... ap. ..... telefon ................, adresa de e-mail ............. (opțional), în temeiul Regulamentului 
European (UE) nr. 679/2016, vă aduc la cunoștință următoarele: 

...............................(numele/denumirea operatorului), Cu 

domiciliul/sediul în ...................................... mi-a încălcat dreptul de acces, întrucât 
nu mi-a furnizat următoarele informații pe care i le -am solicitat prin scrisoarea din data de 

..................... . .................. (se enumeră informațiile pe care operatorul nu le-a comunicat petentului). / 

..............................................(alte motive legate de exercitarea dreptului de acces) Anexez copia scrisorii 
trimise operatorului (aceasta trebuie să facă dovada datei la care s-a adresat operatorului). 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile solicitate în 
baza Regulamentului European (UE) nr. 679/2016. 

Doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei plângeri să nu fie făcute publice 
(opțional). 

Plângerea este depusă prin reprezentant (opțional)........................(se vor menționa datele de 
identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original) 

 

DATA SEMNATURA 
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2. MODEL DE PLANGERE 
(pentru exercitarea dreptului de intervenție) 

Către 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BIHOR 
Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor 

 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele și 

prenumele) ........................cu domiciliul/reședința în ..................... str. .......... nr. 
bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, adresa de e-mail ............. (opțional), în baza Regulamentului 

European (UE) nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date, vă aduc la cunoștință următoarele: 

.................................................................................................(numele / denumirea operatorului), cu 
domiciliul/sediul în ...................................... mi-a încălcat dreptul de intervenție, 
 
întrucat nu mi-a rectificat/actualizat/blocat/șters/transformat în date anonime (se barează varianta 
necorespunzătoare) datele personale care mă privesc ........................(se enumeră datele respective) și care 
au fost prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte. / 

întrucât nu a notificat terților ............(se precizează care sunt aceștia, în măsura în care se cunoaște 
identitatea lor barează varianta necorespunzătoare) cărora a dezvăluit datele mele personale măsurile 
de rectificare/actualizare/blocare/ștergere/transformare în date anonime (se subliniază varianta 
corespunzătoare) a acestor date..................(se enumeră datele respective)./ 

.....................(alte motive legate de exercitarea dreptului de intervenție). Anexez copia scrisorii trimise 
operatorului (aceasta trebuie să facă dovada datei la care s-a adresat operatorului). 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru respectarea dreptului 
de intervenție prevăzut de Regulamentul European (UE) nr. 679/2016. 

Doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei plângeri să nu fie făcute publice 
(opțional). 

Plângerea este depusă prin reprezentant (opțional)........................(se vor menționa datele de 

identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original). 

 

DATA SEMNATURA 
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3. MODEL DE PLANGERE 
(pentru exercitarea dreptului de opoziție) 

 

Către 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BIHOR 
Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele și 
prenumele) ........................cu domiciliul/reședința în ............... str. .......... nr...... bl. ..... sc. ..... ap. ..... 
telefon ................, adresa de e-mail.............(opțional), în temeiul Regulamentului European (UE) nr. 
679/2016, vă aduc la cunoștință următoarele: 

...............................(numele/denumirea operatorului), cu 

domiciliul/sediul  în ...................................... mi-a încălcat dreptul de opoziție, 
întrucât nu a încetat prelucrarea datelor mele personale 

........(se enumeră datele respective), cu toate că am făcut dovada l eg i t im i tă ț i i  
mot ive lo r  pe  ca re  mi -am în teme ia t  ce re rea ,  după  cum urmează ........................... / 

Cu toate că mi-am exprimat opțiunea de a nu primi informații în scop de marketing direct, conform 
................... (se menționează actul doveditor). / 

...................................................(alte motive legate de exercitarea dreptului de opoziție). Anexez Copia scrisorii 
trimise operatorului (aceasta trebuie sa facă dovada datei la care s-a adresat operatorului). 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru respectarea dreptului 
de opoziție prevăzut  de Regulamentul European (UE) nr. 679/2016. 

Doresc ca demersurile efectuate în legatură cu soluționarea acestei plângeri sä nu fie fàcute publice 
(opțional). 

Plângerea este depusă prin reprezentant (opțional)........................(se vor menționa datele de 

identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original) 

 

DATA          SEMNATURA 
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4. MODEL DE PLÂNGERE 
(alte cazuri) 

 

 
 
 
Către 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BIHOR 
Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor 
 
Subsemnatul/Subsemnata ...................................................... (numele și 

prenumele) ........................cu domiciliul/reședința în ............... str. .......... nr...... bl. ..... sc. ..... ap. 
..... telefon ................, adresa de e-mail ............. (opțional), în temeiul Regulamentului European 
(UE) nr. 679/2016, vă aduc la cunoștință următoarele: 
................................(numele/denumirea operatorului), cu 
domiciliul/sediul în ...................................... a prelucrat ilegal datele mele personale 

(se enumeră datele respective), în următoarele împrejurări. 
.................................... (se descrie situația considerată de petent ca fiind o încălcare a Regulamentului 
European (UE) nr. 679/2016. 

Declar pe proprie răspundere că obiectul prezentei plângeri nu face obiectul unei acțiuni în 
justiție. 

Precizez că m-am adresat în prealabil operatorului cu scrisoarea din data de ...., însă nu 
am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive: 
...................... (se alege varianta corespunzătoare). 
în dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: ......(se vor anexa 
inclusiv copii după scrisoarea trimisă operatorului ci după răspunsul primit, după caz). 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi 
sunt recunoscute în baza Regulamentului European (UE) nr. 679/2016. 

Doresc ca demersurile efectuate în legătura cu soluționarea acestei plângeri să nu fie 
făcute publice (opțional). 

Plângerea este depusă prin reprezentant (opțional) ........................ (se vor menționa datele de 
identificare ale acestuia i se va anexa împuternicirea, în original). 

 

 

DATA SEMNATURA 
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3.AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

 

Adresă:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, 

Bucuresti, Romania, telefoane: +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-

mail:anspdcp@dataprotection.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 
RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR, 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE, 
MIRCEA MOLDOVAN 

 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro

