Informatii
privind drepturile Persoanelor Vizate (personae fizice) asupra prelucrarii datelor
cu character personal si respectarea obligatiilor pe care le au operatorii in
procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal al Persoanelor Vizate
si libera circulatie a acestor date
Regulamentul UE nr.679/2016 prevede la:
 Articolul 6 - Legalitatea prelucrării
(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre
următoarele condiții:
(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.
 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.
 Articolul 8 - Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în
legătură cu serviciile societății informaționale
(1) În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce privește oferirea de
servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter
personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul
are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care
consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra
copilului.
 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.

Drepturile Persoanei Vizate
 Dreptul de acces la date;
 Articolul 12 - Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a
drepturilor persoanei vizate
(1) ........ La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca
identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
(5) Informațiile furnizate și orice comunicare și orice măsuri luate sunt oferite gratuit. În
cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau
excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
(a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(b) fie să refuze să dea curs cererii.
 Articolul 13 - Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
sunt colectate de la persoana vizată:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului
acestuia;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al
prelucrării;
(d) în cazul în care prelucrarea se face în interesele legitime urmărite de operator sau de o
parte terță;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o
țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei
privind caracterul adecvat sau, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și
la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la
dispoziție.
 Dreptul de a solicita rectificarea si/sau actualizarea datelor;
 Articolul 16 - Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care
au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 Dreptul de a cere stergerea datelor si/sau de a fi uitate;
 Articolul 17 - Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a
șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul
dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în
ceea ce privește prelucrarea;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal.
 Dreptul de a restriction nivelul prelucrarii datelor;
 Articolul 18 - Dreptul la restricționarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării
în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
operatorului să verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță;
 Dreptul Persoanei Vizate de a i se comunica orice rectificare, stergere, si/sau
restrictionare a prelucrarii;
 Articolul 19 - Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter
personal sau restricționarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal
orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării
efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune
eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii
respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
 Dreptul la portabilitate – dreptul Persoanei Vizatede a transmite datele catre alt
operator;
 Articolul 20 - Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe
care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi
citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ dat de catre Persoana catre Operator;
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana
vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la
altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) nu se aplică prelucrării necesare pentru
îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități
oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.
 Dreptul Persoanei Vizate la opozitie (de a ma opune prelucrarii);
 Articolul 21 - Dreptul la opoziție

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de
situația particulară în care se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o privesc,
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează
datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are
motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,
persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor
cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată
de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct,
datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la
alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în
mod clar și separat de orice alte informații.
(5) În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei
2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate
care utilizează specificații tehnice.
(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare
științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația
sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o
privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini
din motive de interes public.
 Dreptul de a notifica incalcarea securitatii datelor si/sau de a depune o sesizare
/plangere la autoritatea competenta (ANSPDCP)
 Articolul 77 - Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice
persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în
special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de
muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea
datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
(2) Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu
privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac
judiciară în temeiul articolului 78.
 Articolul 78 - Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de
supraveghere
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare
persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă
împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
care o vizează.
(2) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare
persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care
autoritatea de supraveghere care este competentă, nu tratează o plângere sau nu
informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea
plângerii depuse.
(3) Acțiunile introduse împotriva unei autorități de supraveghere sunt aduse în fața
instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.

(4) În cazul în care acțiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorități de
supraveghere care a fost precedată de un aviz sau o decizie a comitetului în cadrul
mecanismului pentru asigurarea coerenței, autoritatea de supraveghere transmite curții avizul
respectiv sau decizia respectivă.
 Articolul 79 - Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau
unei persoane împuternicite de operator
(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile,
inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul
articolului 77, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară
eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului
regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a
se respecta prezentul regulament.
....
Exercitare dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- electronic: se acceseaza adresa http://www.dataprotection.ro/ si in sectiunea Plângeri şi
Sesizări se urmeaza pasii din Procedura de soluționare cu completarea unui Modele de
plângere
- letric: Adresa – destinatar
Către
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
B-dul G-ral Gh. Magheru nr. 28-31 sector 1 Bucureşti
 Dreptul de a modifica sau retrage acordul / consintamantul de prelucrare a datelor;
 Articolul 7 - Condiții privind consimțământul
(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.
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