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CAPITOLUL I 
 DISPOZIŢII GENERALE 

 
Scopul  
Art. 1.  (1) Prezentul Regulament are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, 
familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
O.C.P.I.  ILFOV, denumit în continuare operator.  
   (2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul Regulament nu poate fi restrânsă 
decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.   
 

 

CAPITOLUL  II 

 DOMENIU DE APLICARE 

 

   Art. 2.  Prezentul Regulament  se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, 
efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte 
mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un 
sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.  
 

 

CAPITOLUL III 

 DEFINIREA TERMENILOR 

  

   Art. 3. - Termenii folosiți se definesc după cum urmează:  
a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de 
identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, 
psihice, economice, culturale sau sociale;   
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni 
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau 
neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, 
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diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau 
distrugerea;   
c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese; 
d) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de 
date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă 
această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este 
repartizată după criterii funcţionale ori geografice; 
e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care singur 
sau împreună cu altele stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt 
determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ  operator este persoana 
fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator 
prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ; 
f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept 
privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale 
ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;  
g) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi 
sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se 
comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate 
destinatari;  
h) date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu 
pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă. 
i) persoana vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate; 
j) a colecta - a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal;  
k) a dezvălui - a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date cu 
caracter personal, în afara operatorului; 
l) consimţământ - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu 
caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc; 
m) date privind sănătatea – date cu caracter personal legate de sătnătatea fizică sau 
mentală a unei persoane fizice; 
n) nivel de protecţie şi de securitate adecvat al prelucrărilor de date cu caracter 
personal - nivelul de securitate proporţional riscului, pe care îl comportă prelucrarea 
faţă de datele cu caracter personal respective şi faţă de drepturile şi libertăţile 
persoanelor şi conform cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu 
caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere şi actualizate corespunzător 
stadiului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementarii acestor măsuri.  
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CAPITOLUL IV 

REGULI GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
 A. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării  
Art. 4. - (1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să 
fie:   
   a) prelucrate cu bună-credinţă, echitabil, transparent şi în conformitate cu dispoziţiile 
legale în vigoare;   
   b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea ulterioară a 
datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică nu 
va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea 
dispoziţiilor legii, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de 
supraveghere, precum și cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, prevăzute  de normele care reglementează activitatea statistică ori 
cercetarea istorică sau ştiinţifică;   
   c) adecvate, relevante şi limitate prin raportare la scopul în care sunt colectate şi 
ulterior prelucrate;   
  d) exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare 
pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care 
sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;   
 e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior 
prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri 
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care 
reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor 
scopuri; 
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").    
(2) O.C.P.I.  ILFOV în calitate de operator are obligaţia să respecte prevederile alin. (1) şi 
să asigure îndeplinirea acestor prevederi de către persoanele împuternicite. 
 
B. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor  
 Art. 5. - (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai 
dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea 
prelucrare.   
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   (2) Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:   
   a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract 
la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, 
înaintea încheierii unui contract sau antecontract;   
   b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau 
sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;   
   c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a 
operatorului;   
   d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de 
interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care 
este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;   
   e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al 
operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes 
să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei 
vizate;   
   f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, 
conform legii;   
   g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 
ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.  
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia 
O.C.P.I.  Ilfov, în calitate de operator, de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială 
şi privată. 
 
C. Încheierea operaţiunilor de prelucrare 
 Art. 6. - (1) La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat 
în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o 
prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:   
a) distruse;   
b) transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că 
prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială;   
c) transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare 
istorică sau ştiinţifică. 
(2) În cazul operaţiunilor de prelucrare efectuate în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) 
lit. c), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării 
scopurilor concrete urmărite, cu condiţia asigurării unor măsuri corespunzătoare de 
protejare a acestora, după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile 
prevederile legale privind păstrarea arhivelor. 
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CAPITOLUL V 
REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  

A. Prelucrarea unor categorii speciale de date  
 Art. 7. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau 
etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de 
apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de 
sănătate sau viaţa sexuală este interzisă.   
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri: 
a) când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de 
prelucrare;  
b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor 
specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor 
prevăzute de lege; o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor prelucrate poate fi 
efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens sau dacă 
persoana vizată a consimţit expres la această dezvăluire;   
c) când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a 
sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în 
incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul;   
d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o 
fundaţie, asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific 
politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a 
acestei organizaţii sau să întreţină cu aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc 
specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără 
consimţământul persoanei vizate;   
e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoana 
vizată;   
f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în justiţie;   
g) când prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, 
de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, 
de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de 
gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru 
medical şi sub rezerva respectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute le lege; 
h) când prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu prevederile 
legale in materie;   
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 i) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public 
important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor 
persoanei vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.   
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia 
autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi privată.   
  
B. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare  
Art. 8. - (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal 
având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:   
 a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;  
 b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 
 
C. Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate 
 Art. 9. - (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal 
având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală nu se aplică în privinţa 
prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:   
  a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice;   
  b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru 
prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului 
unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea 
fapte.   
   (2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către, 
ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, 
cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc 
consimţământul atât timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia 
situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru 
prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei 
asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.      
(3) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la 
persoana vizată. Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în 
măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana 
vizată nu vrea ori nu le poate furniza. 
 
D. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau 
contravenţii   
   Art. 10. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de 
infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau 
sancţiuni administrative ori contravenţionale, aplicate persoanei vizate, poate fi 
efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele puterilor ce 
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le sunt conferite prin lege şi în condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează 
aceste materii.   
 
 

CAPITOLUL VI 
PRINCIPALELE OBLIGAȚII ÎN APLICAREA REGULAMENTULUI 

 
A. Desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor 
    Art.11. – (1) Pentru a îndruma modul în care sunt gestionate datele cu caracter 

personal în cadrul O.C.P.I.  Ilfov este necesară o persoană care să exercite o misiune de 
informare, de consiliere și de control în plan intern: responsabilul cu protecţia datelor. 

(2) Rolul responsabilului cu protecţia datelor: 
a) să informeze și să consilieze angajaţii oficiului cu privire la obligaţiile existente 

în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;  
b) să monitorizeze respectarea Regulamentului și a legislaţiei naţionale în 

domeniul protecţiei datelor; 
 c) să consilieze în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecţia 
datelor și să verifice efectuarea acestora; 
 d) să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor și să reprezinte punctul de 
contact în relaţia cu aceasta. 
 

B. Cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal 
Art.12. – (1) Pentru a evalua impactul Regulamentului asupra activităţii O.C.P.I.  

Ilfov, se vor identifica prelucrările de date cu caracter personal efectuate și păstrarea 
evidenţei activităţilor de prelucrare, dacă este cazul, astfel:  

a) diferitele prelucrări de date cu caracter personal; 
 b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate; 
 c) scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor; 
 d) persoanele care prelucrează aceste date; 
 e) fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor, în special pentru a 
identifica eventualele transferuri de date în afara Uniunii Europene. 

(2) Evidenţa păstrată de O.C.P.I. Ilfov va cuprinde: 
a) numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului 

asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecţia datelor; 
b) scopurile prelucrării; 

 c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu 
caracter personal; 

d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu 
caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; 
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e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă 
sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei 
internaţionale respective și, în cazul transferurilor menţionate la art. 49 alin.(1) al doilea 
paragraf din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, documentaţia care 
dovedește existenţa unor garanţii adecvate;  

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

e) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și 
organizatorice de securitate menţionate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul 
General privind Protecţia Datelor. 

 
C. Prioritizarea acţiunilor de întreprins 

Art.13. – (1) O.C.P.I . Ilfov și persoana împuternicită identifică acţiunile care 
trebuie întreprinse pentru conformarea la cerinţele impuse de Regulamentul General 
privind Protecţia Datelor.  

(2) Se prioritizează aceste acţiuni în funcţie de riscurile pe care le prezintă 
prelucrările efectuate pentru drepturile și libertăţile persoanelor vizate. După 
identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul entităţii, se 
stabilesc, pentru fiecare dintre acestea, acţiunile care trebuie întreprinse în vederea 
respectării obligaţiilor impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor. 

(3) Indiferent de prelucrările efectuate, se vor avea în vedere, în principal, 
următoarele aspecte: 

a) colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea 
scopurilor;  

b) identificarea temeiului legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat 
la art. 6 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (ex. consimţământul 
persoanelor vizate, contract, obligaţie legală);  

c) revizuirea/completarea informaţiilor furnizate persoanelor vizate, astfel încât 
să respecte cerinţele impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor 
(articolele 12, 13 și 14);  

d) asigurarea că persoanele împuternicite își cunosc noile obligaţii și 
responsabilităţi;  

e) verificarea existenţei clauzelor contractuale și actualizarea obligaţiilor 
persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu 
caracter personal prelucrate;  

f) stabilirea modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (ex. 
dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea 
consimţământului);  

g) verificarea măsurilor de securitate implementate. 
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(4) Se pot aplica măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei 
datelor, extinderea dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea 
consimţământului persoanelor vizate (după caz), obţinerea autorizării pentru 
transferurile de date în state terţe (dacă este cazul). 
 
 

D. Gestionarea riscurilor 
Art.14. – (1) În cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter 

personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile 
persoanelor fizice, O.C.P.I. Ilfov va efectua o evaluare a impactului asupra protecţiei 
datelor, în condiţiile art. 35 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor. 

(2) Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor se realizează anterior colectării 
datelor cu caracter personal și efectuării prelucrării. 

(3) Se va pune accent pe estimarea riscurilor asupra protecţiei datelor din punctul 
de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de 
aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii. 

(4) La realizarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, operatorul 
solicită avizul responsabilului cu protecţia datelor, dacă acesta a fost desemnat. 

(5) Evaluarea conţine cel puţin:   
    - o descriere sistematică a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor 
prelucrării, inclusiv, după caz, interesul legitim urmărit de operator;   
   - o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în 
legătură cu aceste scopuri;   
    - o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate 
menţionate în Regulamentul General privind Protecţia Datelor;   
   - măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile 
de securitate şi mecanismele menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi 
să demonstreze conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament, luând în 
considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor vizate şi ale altor persoane 
interesate. 

 
 
E. Organizarea procedurilor interne 
Art.15. – (1) Pentru a asigura permanent un nivel ridicat de protecţie a datelor cu 

caracter personal, O.C.P.I.  Ilfov poate elabora proceduri interne care să garanteze 
respectarea protecţiei datelor în orice moment, luând în considerare toate evenimentele 
care pot apărea pe parcursul efectuării prelucrărilor de date, daca este cazul. 
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CAPITOLUL VII 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
 
 

A. Informarea persoanei vizate  
 Art. 16. - (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la 
persoana vizată, O.C.P.I. Ilfov în calitate de operator este obligată să furnizeze persoanei 
vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană 
posedă deja informaţiile respective:   
  a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;   
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;   
  c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai 
datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului 
de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special 
a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în 
care pot fi exercitate;   
  d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.   
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este 
obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea 
acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze 
persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana 
vizată posedă deja informaţiile respective:   
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;   
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;   
c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru 
persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.   
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri 
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea 
unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat 
faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea 
sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege. 
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B. Dreptul de acces la date 
 Art. 17. - (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt 
sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează 
date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu 
confirmarea, cel puţin următoarele:   
  a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;   
  b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum 
şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;   
  c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează 
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;   
  d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;   
  e) informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de 
supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.   
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), 
printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate 
arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi 
şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că 
predarea i se va face numai personal.   
(3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de o lună de la 
data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit 
alin. (2).   
 
C. Dreptul de intervenţie asupra datelor 
 Art. 18. - (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 
mod gratuit:   
 a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare 
nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;   
 b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 
conformă prezentei legi;   
 c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau 
nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.   
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta 
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul 
poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care 



                  ILFOV 

O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876,38349 

 
 

 
Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation). 

 
OCPI ILFOV/Șos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1 Cod poștal 11347,  București, ROMÂNIA               Certificat SR EN ISO 9001:2015 

Telefon: (+0421) 224 60 85, (+4021) 224 61 57 ; (+4021) 224 61 58, Fax: (+4021) 224 60 84;                          Nr. 27921/09/R  
 e-mail: if@ancpi.ro; www.ancpi.ro                       

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 
 

poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure 
că predarea i se va face numai personal.   
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, 
dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal 
referitoare la persoana vizată, în termenul de o lună de la data primirii cererii, cu 
respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2). 
 
D. Dreptul de opoziţie 
  Art. 19. - (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În 
caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.   
   (2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără 
nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, 
în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea 
scop.   
   (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va 
înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă, 
care să asigure că predarea i se va face numai personal.   
   (4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. 
(1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele 
cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de o lună de zile de la data 
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. 
(3).   
 
E. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  
Art. 20. - (1) Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:   
   a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, 
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin 
mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum 
competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;   
   b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod 
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care 
întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).   
   (2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă 
unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:   
   a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca 
cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi 
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fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine 
punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;   
   b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea 
interesului legitim al persoanei vizate. 
 
  F. Dreptul la portabilitatea datelor 
Art. 21. (1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o 
privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod 
curent şi care poate fi citit automat şi 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 consimţământ sau pe un contract; 
(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 menţionat la alin.(1) din prezentul articol nu aduce atingere 
art.17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei 
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care 
este învestit operatorul.   
   (4) Dreptul menţionat la alin.(1)  nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII 
CONFIDENŢIALITATEA ŞI SECURITATEA PRELUCRĂRILOR  

  
A. Confidenţialitatea prelucrărilor  
Art. 22. - Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter 
personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu 
excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale. 
 
B. Securitatea prelucrărilor    
 Art. 23. - (1) Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice 
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale 
sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă 
prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi 
împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.   
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 (2) Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de 
prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe 
care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce priveşte natura datelor care trebuie 
protejate. Cerinţele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de 
supraveghere şi vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic şi 
experienţei acumulate.   
 (3) Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăşoare în baza 
unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu:   
   a) obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de 
la operator;   
   b) faptul că îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine şi persoanei 
împuternicite.   
 
 

CAPITOLUL IX 
NOTIFICAREA CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  

 
 Art.24. (1) În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorităţii de supraveghere competente în temeiul 
articolului 55 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor , fără întârzieri 
nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a 
luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un 
risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către 
autoritatea de supraveghere nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoţită de o 
explicaţie motivată pentru întârziere.   
   (2) Persoana împuternicită de operator înştiinţează operatorul fără întârzieri 
nejustificate după ce ia cunoştinţă de o încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal.   
   (3) Notificarea menţionată la alineatul (1) cel puţin:   
   (a) descrie caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo 
unde este posibil, categoriile şi numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, 
precum şi categoriile şi numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter 
personal în cauză;   
   (b) comunică numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau 
un alt punct de contact de unde se pot obţine mai multe informaţii;   
   (c) descrie consecinţele probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter 
personal;   
   (d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile 
pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.   
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   (4) Atunci când şi în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informaţiile în 
acelaşi timp, acestea pot fi furnizate în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.   
   (5) Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în 
care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi 
a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentaţie permite autorităţii de 
supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol. 
 
 
 

CAPITOLUL  X 
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL  

  
Autoritatea de supraveghere  
Art. 25. - (1) Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.   
   (2) Autoritatea de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în condiţii de completă 
independenţă şi imparţialitate.   
 (3) Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii 
prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa legislaţiei în vigoare. 
 
 

CAPITOLUL XI 
TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE  AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal  
 Art. 26. - Transferul către un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei 
prelucrări ce sunt destinate să fie prelucrate după transfer poate avea loc numai în 
condiţiile în care nu se încalcă legea română, iar statul către care se intenţionează 
transferul asigură un nivel de protecţie adecvat în condiţiile Regulamentului nr.679/2016.   
 
 

CAPITOLUL XII 
SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR 

 
A. Plângeri adresate Autorităţii de Supraveghere  
Art. 27. - (1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de regulament, persoanele ale 
căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa 
regulamentului, pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se 
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poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie 
sau o fundaţie să îi reprezinte interesele.   
    
 
B. Dreptul de a se adresa justiţiei 
Art. 28. - (1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii 
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 
oricăror drepturi garantate de prezentul regulament, care le-au fost încălcate.   
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu 
caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru 
repararea acestuia.   
(3) Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază pârâtul. Cererea 
de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru. 
 

 

  

 
 


