
ProtecProtecţţia datelor personale ia datelor personale 



ÎÎndeplinendeplineşşte cerinte cerinţţele:ele:

Directivei 95/46/CE a Parlamentului European Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şşi i 
ConsiliuluiConsiliului

ConvenConvenţţiei nr. 108 pentru proteciei nr. 108 pentru protecţţia persoanelor ia persoanelor 
referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personalcaracter personal

AUTORITATEA NAAUTORITATEA NAŢŢIONALIONALĂĂ DE DE 
SUPRAVEGHERE A PRELUCRSUPRAVEGHERE A PRELUCRĂĂRII DATELOR RII DATELOR 

CU CARACTER PERSONALCU CARACTER PERSONAL



Autonomia Autonomia şşi independeni independenţţa          a          
ANSPDCPANSPDCP

Autoritate publică Autoritate publică autonomăautonomă şşi i 
independentăindependentă fafaţţă de orice altă autoritate ă de orice altă autoritate 
a administraa administraţţiei publice, ca iei publice, ca şşi fai faţţă de orice ă de orice 
persoană fizică sau juridică de drept privatpersoană fizică sau juridică de drept privat

ANSPDCP exercită atribuANSPDCP exercită atribuţţiile iile îîn mod n mod 
independent independent şşi impari imparţţial, din oficiu sau la ial, din oficiu sau la 
cererecerere



IndependenIndependenţţa ANSPDCPa ANSPDCP

Autonomie bugetarăAutonomie bugetară
Modalitatea de numire a conducerii Modalitatea de numire a conducerii 
AutorităAutorităţţii (Pii (Plenul Senatului)lenul Senatului)
Autoritatea nu poate fi supusă niciunui Autoritatea nu poate fi supusă niciunui 
mandat imperativ sau reprezentativmandat imperativ sau reprezentativ
Autoritatea nu poate fi obligată să se Autoritatea nu poate fi obligată să se 
supună instrucsupună instrucţţiunilor sau dispoziiunilor sau dispoziţţiilor altor iilor altor 
autorităautorităţţii



Apără drepturile Apără drepturile şşi libertăi libertăţţile fundamentale ale   ile fundamentale ale   
persoanelor fizice, persoanelor fizice, îîn special n special dreptul la viadreptul la viaţţă ă 
intimăintimă, f, familială amilială şşi privatăi privată,, îîn legătură cu n legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal.prelucrarea datelor cu caracter personal.

ROLULROLUL ANSPDCPANSPDCP



PrePreşşedinteleedintele esteeste numit de Senatul numit de Senatul 
RomânieiRomâniei, , pentru un mandat de 5 ani (poate fi pentru un mandat de 5 ani (poate fi 
rereîînnoit o singură datănnoit o singură dată););
PrePreşşedintele are funcedintele are funcţţie de ie de secretar de statsecretar de stat;;
ÎÎn exercitarea atribun exercitarea atribuţţiilor sale, emite iilor sale, emite deciziidecizii şşi i 
instrucinstrucţţiuniiuni obligatoriiobligatorii pentru toate institupentru toate instituţţiile iile şşi i 
unităunităţţile la a căror activitate se referăile la a căror activitate se referă;;
Este ajutat Este ajutat îîn exercitarea atribun exercitarea atribuţţiilor de un iilor de un 
viceprevicepreşşedinte, numit de Senat.edinte, numit de Senat.

CONDUCEREA AUTORITCONDUCEREA AUTORITĂĂŢŢIIII



1. 1. efectuează efectuează investigainvestigaţţiiii din oficiudin oficiu sau la  sau la 
primirea unor plângeri ori sesizăriprimirea unor plângeri ori sesizări;;

2. prime2. primeşşte te şşi solui soluţţionează plângeriionează plângeri, s, sesizăriesizări, , 
cereri de la persoanele fizice;cereri de la persoanele fizice;

3. prime3. primeşşte te şşi i analizeazăanalizează notificările privind  notificările privind 
prelucrările de date prelucrările de date şşi transmiterile de date i transmiterile de date 
către statele membre ale Uniunii Europenecătre statele membre ale Uniunii Europene;;

4.  4.  autorizeazăautorizează transferurile de date transferurile de date îîn state n state 
terterţţe;e;

ATRIBUATRIBUŢŢIILE AUTORITĂIILE AUTORITĂŢŢIIII



5. este 5. este consultatăconsultată când se elaborează proiecte  când se elaborează proiecte 
de acte normative referitoare la protecde acte normative referitoare la protecţţia ia 
drepturilor drepturilor şşi libertăi libertăţţilor persoanelor, ilor persoanelor, îîn n 
privinprivinţţa prelucrării datelor cu caracter a prelucrării datelor cu caracter 
personalpersonal;;

6. 6. aplică aplică sancsancţţiuniiuni..

ATRIBUATRIBUŢŢIILEIILE AUTORITĂAUTORITĂŢŢIIII



Măsuri dispuse de ANSPDCPMăsuri dispuse de ANSPDCP

ANSPDCPANSPDCP poate dispune poate dispune::
      -- suspendarea provizorie a prelucrării suspendarea provizorie a prelucrării

-- îîncetarea prelucrării datelor ncetarea prelucrării datelor 
-- şştergerea partergerea parţţială ori integralăială ori integrală

  
ANSPDCP  ANSPDCP  

    -- sesizează organele de urmărire penală   sesizează organele de urmărire penală  
    -- intentează ac intentează acţţiuni iuni îîn justin justiţţieie
    -- constată contraven constată contravenţţiiii
    -- aplică sanc aplică sancţţiuni contraveniuni contravenţţionaleionale



LEGLEGEAEA NR. 677/2001NR. 677/2001

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea  
datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date: 

- a intrat în vigoare la 12 decembrie 2001
      - a fost pusă în aplicare din 12 martie 2002
      - a fost modificată prin Legea nr. 102/2005



SFERA DE APLICARE A LEGII SFERA DE APLICARE A LEGII 
NR. 677/2001NR. 677/2001

-- mijloace de prelucraremijloace de prelucrare --

Legea se aplicăLegea se aplică::
prelucrărilor de date cu caracter personal prelucrărilor de date cu caracter personal 
efectuate, efectuate, îîn totalitate  sau n totalitate  sau îîn parten parte

prin mijloace automateprin mijloace automate
prin orice alte mijloace decât cele prin orice alte mijloace decât cele  
automateautomate

şşi care fac parte dintri care fac parte dintr--un sistem de evidenun sistem de evidenţţă sau ă sau 
sunt destinate a face parte dintrsunt destinate a face parte dintr--un astfel de un astfel de 
sistem.sistem.



SFERA DE APLICARE  SFERA DE APLICARE  -- COMPETENCOMPETENŢŢĂ Ă 
TERITORIALĂTERITORIALĂ

       Legea se aplică prelucrărilor de date personale     Legea se aplică prelucrărilor de date personale, , 
efectuate efectuate îîn cadrul activităn cadrul activităţţilor desfăilor desfăşşurate de:urate de:

operatori stabilioperatori stabiliţţi i îîn Românian România;;
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
României;României;
operatori care nu sunt stabilioperatori care nu sunt stabiliţţi i îîn România,n România, prin  prin 
utilizarea de mijloace de orice natură situate pe utilizarea de mijloace de orice natură situate pe 
teritoriul României.teritoriul României.



OOPERATORPERATOR DE DATE PERSONALEDE DATE PERSONALE

      orice persoană fizică sau juridică, de 
drept privat ori de drept public, inclusiv 
autorităautorităţţile publiceile publice, instituţiile şi structurile 
teritoriale ale acestora, care stabileşte 
scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal sau care este astfel 
desemnat printr-un act normativ.



DATE CU CARACTER PERSONAL DATE CU CARACTER PERSONAL 

Orice informaOrice informaţţii referitoare la o persoană fizică ii referitoare la o persoană fizică 
identificatăidentificată sau sau identificabilăidentificabilă..

 O persoană identificabilă este acea persoană care poate  O persoană identificabilă este acea persoană care poate 
fi identificată direct sau indirectfi identificată direct sau indirect, , îîn mod particular prin n mod particular prin 
referire la un număr de identificare ori la unul sau mai referire la un număr de identificare ori la unul sau mai 
mulmulţţi factori specifici identităi factori specifici identităţţii sale fizice, fiziologice, ii sale fizice, fiziologice, 
psihice, economice, culturale sau sociale.psihice, economice, culturale sau sociale.

Exemple:Exemple: nume nume şşi prenume, adresa, CNP, email, i prenume, adresa, CNP, email, 
funcfuncţţie, cie, cetăetăţţenie, data enie, data şşi locul nai locul naşşterii, imagterii, imagine, ine, 
semnăturăsemnătură..



LEGITIMITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE LEGITIMITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE 
CU CARACTER PERSONALCU CARACTER PERSONAL

Principiul consimPrincipiul consimţţământului persoanei ământului persoanei 
vizatevizate

Prelucrările de date cu caracter personal nuPrelucrările de date cu caracter personal nu
pot fipot fi efectuate decât dacă persoana vizată efectuate decât dacă persoana vizată 
şşii--a dat a dat expres expres şşi neechivoci neechivoc consimconsimţţământulământul..



INTERZICEREA PRELUCRĂRII UNOR 
CATEGORII SPECIALE DE DATE CU 

CARACTER PERSONAL

Sunt Sunt interziseinterzise prelucrările de date personale  prelucrările de date personale 
privind: privind: 

originea rasială sau etnicăoriginea rasială sau etnică
convingerile politice, religioaseconvingerile politice, religioase, f, filosofice sau de ilosofice sau de 
altă naturăaltă natură
apartenenapartenenţţa sindicală a sindicală 
datele privind starea de sănătatedatele privind starea de sănătate
datele privind viadatele privind viaţţa sexualăa sexuală



OBLIGAOBLIGAŢŢIILE OPERATORILOR DE IILE OPERATORILOR DE 
DATE CU CARACTER PERSONALDATE CU CARACTER PERSONAL

1.1. să să notificenotifice autorită autorităţţii de supraveghere orice ii de supraveghere orice 
prelucrare ori ansamblu de prelucrări având prelucrare ori ansamblu de prelucrări având 
acelaacelaşşi scop sau scopuri corelate i scop sau scopuri corelate 

2.2. să să completezecompleteze notificarea la solicitarea autorită notificarea la solicitarea autorităţţii ii 
de supravegherede supraveghere



3. să menţioneze numărul de înregistrare primit de la 
autoritatea de supraveghere, pe fiecare act prin 
care datele personale sunt colectate, stocate sau 
dezvăluite

4. să comunice în termen de 5 zile la autoritatea de 
supraveghere orice schimbare de natură să afecteze 
exactitatea informaţiilor înregistrate



ASIGURAREA CONFIDENASIGURAREA CONFIDENŢŢIALITĂIALITĂŢŢII II ŞŞI I 
SECURITĂSECURITĂŢŢII PRELUCRĂRIIII PRELUCRĂRII

Temeiul legal:Temeiul legal:
-- art. 19 art. 19 –– 20 din Legea nr. 20 din Legea nr. 6677/2001 77/2001 
-- Ordinul nr. Ordinul nr. 552/20022/2002

Operatorii trebuie să aplice măsurile tehnice Operatorii trebuie să aplice măsurile tehnice şşi i 
organizatorice adecvate pentru protejarea datelor organizatorice adecvate pentru protejarea datelor 
personale personale îîmpotrivampotriva::
-- distrugerii accidentale sau ilegale distrugerii accidentale sau ilegale
-- pierderii pierderii, m, modificăriiodificării, d, dezvăluirii sau accesului ezvăluirii sau accesului 
neautorizat, neautorizat, îîn special dacă prelucrarea comportă n special dacă prelucrarea comportă 
transmisii de date transmisii de date îîn cadrul unei ren cadrul unei reţţeleele
-- îîmpotriva oricărei forme de prelucrare ilegalămpotriva oricărei forme de prelucrare ilegală



DREPTURILEDREPTURILE PERSOANELORPERSOANELOR VIZATEVIZATE

Dreptul de informare a persoanei vizateDreptul de informare a persoanei vizate
Dreptul de acces la date Dreptul de acces la date 
Dreptul de intervenDreptul de intervenţţie ie 
Dreptul de opoziDreptul de opoziţţie ie 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale     Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale     
Dreptul de a se adresa justiţiei



Dreptul la informareDreptul la informare

este o este o obligaobligaţţie ie legală a legală a operatoruluioperatorului  -- la momentul  la momentul 
colectării datelor personale colectării datelor personale (colectare (colectare directădirectă) sau ) sau 
cel târziu la prima comunicare, cel târziu la prima comunicare, îînainte de nainte de 
dezvăluirea datelor către terdezvăluirea datelor către terţţi (i (colectare din altă colectare din altă 
sursăsursă););

cu privire la identitatea operatorului, cu privire la identitatea operatorului, scopul scopul 
prelucrăriiprelucrării, destinatarii datelor, men, destinatarii datelor, menţţiunea dacă iunea dacă 
furnizarea datelor este obligatorie furnizarea datelor este obligatorie şşi care sunt i care sunt 
consecinconsecinţţele unui refuz, inclusiv drepturile specifice ele unui refuz, inclusiv drepturile specifice 
persoanelor vizate persoanelor vizate şşi modalitatea de exercitare a i modalitatea de exercitare a 
acestora.acestora.



Dreptul de accesDreptul de acces

Persoana vizată poate cere operatoruluiPersoana vizată poate cere operatorului, o, o dată pe  dată pe 
an, an, îîn mod gratuit,n mod gratuit, printr printr--o cerere scrisăo cerere scrisă, s, semnată emnată 
şşi datatăi datată, , să i se comunice dacă datele sale sunt să i se comunice dacă datele sale sunt 
sau nu prelucrate sau nu prelucrate îîn acel moment;n acel moment;

ÎÎn caz afirmativ, operatorul are obligan caz afirmativ, operatorul are obligaţţia de a ia de a 
comunica persoanei informacomunica persoanei informaţţii privind scopul ii privind scopul 
prelucrăriiprelucrării, datele prelucrate, destinatarii datelor, , datele prelucrate, destinatarii datelor, 
sursa de colectare, mecanismele de prelucrare sursa de colectare, mecanismele de prelucrare şşi i 
drepturile specifice persoanei vizate.drepturile specifice persoanei vizate.



Dreptul de intervenDreptul de intervenţţieie

Persoana vizată poate cere operatoruluiPersoana vizată poate cere operatorului, , îîn scris,n scris,  
printrprintr--o cerere datată o cerere datată şşi semnatăi semnată::

-- rectificarea sau actualizarearectificarea sau actualizarea datelor sale, datelor sale, îîn special n special 
a datelor incomplete sau inexacte;a datelor incomplete sau inexacte;

-- blocarea, blocarea, şştergerea, transformareatergerea, transformarea îîn date anonime n date anonime 
a a datelor prelucrate ilegaldatelor prelucrate ilegal..



DREPTUL DE OPOZIDREPTUL DE OPOZIŢŢIEIE

Persoana vizată are Persoana vizată are dreptul de a se opunedreptul de a se opune îîn orice n orice 
moment, din moment, din motive motive îîntemeiate ntemeiate şşi legitimei legitime legate de legate de 
situasituaţţia sa particularăia sa particulară, c, ca date care o vizează să a date care o vizează să 
facă obiectul unei prelucrărifacă obiectul unei prelucrări; ; îîn caz de opozin caz de opoziţţie ie 
justificatăjustificată, prelucrarea nu mai poate viza datele , prelucrarea nu mai poate viza datele îîn n 
cauzăcauză;;

excepexcepţţieie -- cazurile cazurile îîn care există dispozin care există dispoziţţii legale ii legale 
contrare;contrare;

persoana vizată are dreptul de a se persoana vizată are dreptul de a se opune opune îîn orice n orice 
momentmoment, , îîn mod gratuit n mod gratuit şşi fără nici o justificarei fără nici o justificare, c, ca a 
datele care o vizează să fie prelucrate datele care o vizează să fie prelucrate îîn scop de n scop de 
marketing directmarketing direct sau să fie dezvăluite unor ter sau să fie dezvăluite unor terţţi i îîntrntr--
un asemenea scop.un asemenea scop.



Exercitarea drepturilor specificeExercitarea drepturilor specifice

cererecerere îîn formă scrisă adresată operatoruluin formă scrisă adresată operatorului, d, datată atată 
şşi semnatăi semnată;;

operatoruloperatorul trebuie trebuie să răspundăsă răspundă la cerere la cerere îîn termen n termen 
de 15de 15 zile de la data sesizării zile de la data sesizării;;

dacă operatorul nu răspunde la cererea formulatădacă operatorul nu răspunde la cererea formulată, , 
persoana vizată se adresează ANSPDCPpersoana vizată se adresează ANSPDCP..



Dreptul de a nu fi supus unei decizii Dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individualeindividuale

Orice persoană are dreptul de a cere Orice persoană are dreptul de a cere şşi de a obi de a obţţine:ine:
-- retragerea sau anularearetragerea sau anularea oricărei decizii care  oricărei decizii care 
produce efecte juridice produce efecte juridice îîn privinn privinţţa sa,a sa,
-- reevaluareareevaluarea oricărei decizii luate  oricărei decizii luate îîn privinn privinţţa sa, a sa, 
dacădacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei  decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei 
prelucrări de date cu caracter personalprelucrări de date cu caracter personal..

ExcepExcepţţieie: : decizia este autorizată de o lege care decizia este autorizată de o lege care 
precizează măsurile ce garantează apărarea precizează măsurile ce garantează apărarea 
interesului legitim al persoanei vizate.interesului legitim al persoanei vizate.



DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIDREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢŢIEIIEI

Orice persoană care a suferit un Orice persoană care a suferit un prejudiciuprejudiciu îîn urma n urma 
unei unei prelucrări ilegaleprelucrări ilegale de date cu caracter personal de date cu caracter personal 
se poate adresa se poate adresa instaninstanţţeiei competente pentru competente pentru 
repararea prejudiciului cauzat.repararea prejudiciului cauzat.

InstanInstanţţa competentă este cea a competentă este cea îîn a cărei rază n a cărei rază 
teritorială domiciliază reclamantulteritorială domiciliază reclamantul, iar cererea de , iar cererea de 
chemare chemare îîn judecată este scutită de taxă de timbrun judecată este scutită de taxă de timbru..



11. Omisiunea de a notifica si notificarea cu rea. Omisiunea de a notifica si notificarea cu rea--credincredinţţăă
-- amendă de la  amendă de la 500 500 RONRON la 10la 10..000 000 RONRON

2. 2. Prelucrarea nelegală a datelor personalePrelucrarea nelegală a datelor personale
-- amendă  de la  amendă  de la 11..000 000 RONRON la 25la 25..000 000 RONRON

3. Ne3. Neîîndeplinirea obligandeplinirea obligaţţiilor privind confideniilor privind confidenţţialitatea ialitatea şşi   i   
aplicarea măsurilor de securitate aplicarea măsurilor de securitate 
-- amendă de la  amendă de la 11..500 500 RONRON la 50la 50..000 000 RONRON

4. Refuzul de a furniza informa4. Refuzul de a furniza informaţţii ii 
-- amendă de la  amendă de la 11..000 000 RONRON la 15la 15..000 000 RONRON

CONTRAVENCONTRAVENŢŢII II ŞŞI SANCI SANCŢŢIUNIIUNI



MĂSURILE ADOPTATE MĂSURILE ADOPTATE ÎÎN SCOPUL PUNERII N SCOPUL PUNERII ÎÎN N 
APLICARE A LEGII NR. 677/2001APLICARE A LEGII NR. 677/2001

- elaborarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu 
caracter personal (Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002)

- elaborarea unei decizii privind transferurile datelor cu caracter personal 
către alte state (Decizia nr. 28/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 182 
din 16 martie 2007)

- elaborarea formularelor tipizate de notificări (Decizia nr. 60 din 6 
iunie 2006 a preşedintelui autorităţii de supraveghere, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006 şi intrată 
în vigoare pe 22 iunie 2006)

- stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea 
prelucrării unor date cu caracter personal (Decizia nr. 90/2006, publicată 
în Monitorul oficial nr. 654 din 28 iulie 2006, şi Decizia nr. 100/2007, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007)



SISTEMUL INFORMASISTEMUL INFORMAŢŢIONAL IONAL 
SCHENGENSCHENGEN



SISTEMUL INFORMATIC NASISTEMUL INFORMATIC NAŢŢIONAL IONAL 
DE SEMNALĂRI DE SEMNALĂRI -- SINSSINS

Sediul materiei: O.U.G. nr. 128/2005 Sediul materiei: O.U.G. nr. 128/2005 şşi i 
Normele de aplicare;Normele de aplicare;

AutorităAutorităţţi implicate: Polii implicate: Poliţţia Românăia Română, Poli, Poliţţia ia 
de Frontierăde Frontieră, Jandarmeria etc., Jandarmeria etc.

Domenii: cooperare poliDomenii: cooperare poliţţieneascăienească, protec, protecţţia ia 
datelor cu caracter personal, trecerea datelor cu caracter personal, trecerea 
frontierelor, vizefrontierelor, vize..



SINS SINS –– NationalNational SISSIS
caracterizarecaracterizare

Sistemul Informatic NaSistemul Informatic Naţţional de ional de 
SemnalăriSemnalări (SINS)(SINS) reprezintă sistemul de  reprezintă sistemul de 
informainformaţţii creat la nivel naii creat la nivel naţţionalional

la data aderării României la Convenla data aderării României la Convenţţia de ia de 
punere punere îîn aplicare a Acordului Schengenn aplicare a Acordului Schengen,, va va 
furnizafurniza date către Sistemul Informatic  date către Sistemul Informatic 
Schengen Schengen (SIS)(SIS), , îîn conformitate cu n conformitate cu 
reglementările europene reglementările europene îîn materie.n materie.



ConfiguraConfiguraţţia accesului la SINSia accesului la SINS

SINSSINS permite autorită permite autorităţţilor competente ca, prilor competente ca, prin in 
intermediul unei proceduri de căutare automată intermediul unei proceduri de căutare automată îîn n 
sistem, sistem, să aibă să aibă accesacces la semnalările cu privire  la semnalările cu privire lala
persoanepersoane şşi bunuri,i bunuri,

Accesul se realizează Accesul se realizează îîn n scopulscopul îîndeplinirii atribundeplinirii atribuţţiilor iilor 
specifice specifice îîn domeniile controlului trecerii frontierei n domeniile controlului trecerii frontierei 
de stat, de stat, al respectării regimului vamalal respectării regimului vamal, a, al eliberării l eliberării 
vizelor vizelor şşi permiselor de i permiselor de şşedere, precum edere, precum şşi al i al 
celorlalte controale celorlalte controale şşi activităi activităţţi specifice efectuate i specifice efectuate 
de organele de polide organele de poliţţie sau de către alte autorităie sau de către alte autorităţţi, i, îîn n 
scopul asigurării ordinii scopul asigurării ordinii şşi sigurani siguranţţei publice.ei publice.



OPERATOR de Date OPERATOR de Date -- SINSSINS

Ministerul Internelor Ministerul Internelor şşi Reformei i Reformei 
AdministrativeAdministrative (MIRA)(MIRA) este autoritatea  este autoritatea 
publică centrală care gestionează publică centrală care gestionează şşi răspunde i răspunde 
de buna funcde buna funcţţionare a ionare a SINSSINS, d, de integritatea e integritatea 
semnalărilor consemnalărilor conţţinute inute îîn acesta, precum n acesta, precum şşi de i de 
alimentarea cu semnalări a SISalimentarea cu semnalări a SIS, conform , conform 
exigenexigenţţelor acquiselor acquis--ului Schengen. ului Schengen. 

EE--mail:   mail:   petitiipetitii@@mai.gov.romai.gov.ro
schengenschengen@mai.gov.ro@mai.gov.ro

WebsiteWebsite: : www.mira.gov.rowww.mira.gov.ro



Autoritatea de supraveghere Autoritatea de supraveghere şşi i 
controlcontrol -- ANSPDCPANSPDCP

Autoritatea NaAutoritatea Naţţională de Supraveghere a ională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter PersonaPrelucrării Datelor cu Caracter Personall
(ANSPDCP)(ANSPDCP) este este autoritateaautoritatea nanaţţională ională 
independentă independentă care controlează care controlează şşi legalitatea i legalitatea 
prelucrării datelorprelucrării datelor cu caracter personal concu caracter personal conţţinute inute îîn n 
SINS SINS şşi transmiterea acestor date de pe teritoriul i transmiterea acestor date de pe teritoriul 
României, inclusiv României, inclusiv îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte schimbul te schimbul şşi i 
prelucrarea ulterioară de informaprelucrarea ulterioară de informaţţii suplimentare.ii suplimentare.

EE--mail:   mail:   anspdcpanspdcp@@dataprotection.rodataprotection.ro
Website: Website: www.dataprotection.rowww.dataprotection.ro



Care sunt persoanele ale căror date Care sunt persoanele ale căror date 
se introduc se introduc îîn SINS?n SINS?

Persoanele care fac obiectul unor Persoanele care fac obiectul unor proceduri de extrădareproceduri de extrădare sau de sau de 
predare predare îîn baza unui mandat european de arestare;n baza unui mandat european de arestare;
Străinii Străinii îîmpotriva cărora smpotriva cărora s--a dispus măsura nepermiterii intrăriia dispus măsura nepermiterii intrării/ie/ieşşirii irii 
şşi străinii i străinii îîmpotriva cărora a fost dispusă măsura expulzăriimpotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, r, returnării eturnării 
sau sau îîmpotriva cărora a fost dispusă o măsură de mpotriva cărora a fost dispusă o măsură de îîndepărtare de pe ndepărtare de pe 
teritoriul României;teritoriul României;
Persoanele dispărute sau persoanele carePersoanele dispărute sau persoanele care, , îîn interesul propriei n interesul propriei 
protecprotecţţii sau pentru prevenirea ameninii sau pentru prevenirea ameninţţărilorărilor, trebuie plasate , trebuie plasate îîn mod n mod 
provizoriu provizoriu îîntrntr--un loc sigur, un loc sigur, la cererea autorităla cererea autorităţţii competente sau a ii competente sau a 
autorităautorităţţii judiciare competente;ii judiciare competente;
Persoanele citate pentru a se prezenta Persoanele citate pentru a se prezenta îîn fan faţţa autorităa autorităţţilor judiciare, ilor judiciare, 
îîn cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu n cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu 
privire la fapte pentru care au fost urmăriteprivire la fapte pentru care au fost urmărite, , îîn scopul comunicării n scopul comunicării 
locului unde locului unde îîşşi au rei au reşşedinedinţţa sau domiciliul;a sau domiciliul;
Persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală orPersoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală ori o i o 
cerere de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă decerere de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de  
libertate, introduslibertate, introduse, e, la cererea autorităla cererea autorităţţilor judiciare competente, ilor judiciare competente, îîn n 
scopul comunicării locului unde scopul comunicării locului unde îîşşi au rei au reşşedinedinţţa sau domiciliul.a sau domiciliul.



Care sunt drepturile persoanelor Care sunt drepturile persoanelor 
vizatevizate??

Dreptul de acces direct Dreptul de acces direct şşi indirecti indirect
Dreptul de a cere rectificarea sau Dreptul de a cere rectificarea sau 
şştergerea datelortergerea datelor
Dreptul de a se adresa justiDreptul de a se adresa justiţţieiiei



Dreptul de rectificare Dreptul de rectificare şşi de i de şştergeretergere

Dreptul de rectificare Dreptul de rectificare şşi de i de şştergeretergere a datelor a datelor 
inexacte sau stocate ilegalinexacte sau stocate ilegal

–– Persoana vizată poate cere autorităPersoana vizată poate cere autorităţţilor ilor 
competente rectificarea datelor sale care sunt competente rectificarea datelor sale care sunt 
inexacte, inexacte, şştergerea datelor stocate ilegal tergerea datelor stocate ilegal şşi i 
repararea prejudiciului cauzat;repararea prejudiciului cauzat;

–– autoritatea competentă sesizată este obligată să autoritatea competentă sesizată este obligată să 
comunice informacomunice informaţţiile solicitate iile solicitate îîn termen de 15 n termen de 15 
zile de la data primirii cererii.zile de la data primirii cererii.



Dreptul de acces (direct)Dreptul de acces (direct)

Dreptul de accesDreptul de acces (direct la operator) la datele stocate (direct la operator) la datele stocate îîn n 
SINS SINS 
Orice persoană poate cere autorităOrice persoană poate cere autorităţţii competente (ii competente (MIRAMIRA, , 
polipoliţţie, jie, jandarmerie, andarmerie, vămi etcvămi etc.), .), îîn scris,n scris, sub semnătură  sub semnătură şşi i 
datădată, , să i se comunice informasă i se comunice informaţţii cu privire la datele sale ii cu privire la datele sale 
personale existente personale existente îîn SINS;n SINS;

–– autorităautorităţţile competente pot refuza comunicarea ile competente pot refuza comunicarea 
informainformaţţiilor solicitate iilor solicitate îîn cazul n cazul îîn care acest lucru este n care acest lucru este 
indispensabil pentru executarea unei sarcini legale indispensabil pentru executarea unei sarcini legale îîn n 
legătură cu semnalarea sau pentru proteclegătură cu semnalarea sau pentru protecţţia drepturilor ia drepturilor 
şşi libertăi libertăţţilor unor terilor unor terţţi;i;

–– autoritatea competentă sesizată este obligată să autoritatea competentă sesizată este obligată să 
comunice informacomunice informaţţiile solicitate iile solicitate îîn termen de 15 zile de n termen de 15 zile de 
la data primirii cererii.la data primirii cererii.



Dreptul de accesDreptul de acces -- (indirect)(indirect)

Orice persoană fizică are dreptul de a se adresa cu Orice persoană fizică are dreptul de a se adresa cu 
o cerere la o cerere la ANSPDCPANSPDCP,, cu condicu condiţţia să se fi adresatia să se fi adresat, , 
mai mai îîntâi, ntâi, operatorului operatorului (MIRA (MIRA sau structură a sau structură a 
acestuia), daacestuia), dacăcă::

  -- operatorul nu răspunde operatorul nu răspunde, , îîn termen,n termen, la cererea de  la cererea de 
acces formulată de persoana vizatăacces formulată de persoana vizată

  -- persoana vizată este nemul persoana vizată este nemulţţumită de conumită de conţţinutul inutul 
răspunsului formulat de operatorrăspunsului formulat de operator..



Dreptul de a se adresa justiDreptul de a se adresa justiţţieiiei

Orice persoană poate intenta o acOrice persoană poate intenta o acţţiune, la iune, la 
instaninstanţţa judecătorească competentăa judecătorească competentă, pentru:, pentru:

–– a avea acces, a rectifica sau a a avea acces, a rectifica sau a şşterge date, terge date, 
–– pentru a solicita informapentru a solicita informaţţii,ii,
–– pentru a obpentru a obţţine despăgubiri referitor la oine despăgubiri referitor la o

semnalare semnalare ce o privece o priveşşte.te.



Informarea persoanelor vizateInformarea persoanelor vizate

Operatorul MIRA Operatorul MIRA este obligat să realizeze este obligat să realizeze 
informarea persoanelor vizate, inclusiv cu privire la informarea persoanelor vizate, inclusiv cu privire la 
prelucrarea datelor prelucrarea datelor îîn SINS;n SINS;

OperatorulOperatorul stabilestabileşşte modul de realizare a informării te modul de realizare a informării 
((îîn scris) prin afin scris) prin afişşare pe pagina web, la sediu are pe pagina web, la sediu 
inclusiv modalitatea de exercitare a drepturilor inclusiv modalitatea de exercitare a drepturilor 
specifice;specifice;

ANSPDCP ANSPDCP -- Ghid informativ Ghid informativ -- model:model:
www.dataprotection.rowww.dataprotection.ro



Joint Supervisory AuthorityJoint Supervisory Authority

JSAJSA -- Autoritatea Comună de SupraveghereAutoritatea Comună de Supraveghere, , 
stabilită conform Convenstabilită conform Convenţţiei de Implementare a iei de Implementare a 
Acordului Schengen (art. 115Acordului Schengen (art. 115 alin alin. (1. (1)), e)), este ste 
responsabilă de supravegherea funcresponsabilă de supravegherea funcţţiei de suport iei de suport 
tehnic al tehnic al Sistemului de InformaSistemului de Informaţţii Schengenii Schengen
(SIS)(SIS)
este primul sistem de informaeste primul sistem de informaţţii comun al poliii comun al poliţţiei iei şşi i 
are funcare funcţţia de suport tehnic central.ia de suport tehnic central.
este constituită din câte doi reprezentaneste constituită din câte doi reprezentanţţi ai fiecărei i ai fiecărei 
autorităautorităţţi nai naţţionale responsabile de protecionale responsabile de protecţţia ia 
datelor, din fiecare stat membru. datelor, din fiecare stat membru. 
ANSPDCPANSPDCP participăparticipă, prin doi reprezentan, prin doi reprezentanţţi, i, la la 
activităactivităţţile ile şşi reuniunile periodice ale i reuniunile periodice ale JSAJSA, la nivel , la nivel 
europeaneuropean..



VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA 
ACORDATĂ !

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE 
SUPRAVEGHERE A 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL

Str. Olari nr. 32, sectorul 2
Municipiul Bucureşti, cod 024057
Tel. 252.55.99    Fax: 252.57.57

www.dataprotection.ro
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
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