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EXTRAS din 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR 

FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE ȘI DE 

ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE 

(REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR) 

 

Art. 1: Obiect și obiective 

(1) Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulație a 

datelor cu caracter personal. 

(2) Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 

fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal. 

(3) Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii Europene nu poate fi 

restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 

TRANSPARENŢĂ ŞI MODALITĂŢI 

 

Art. 12: Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de 

exercitare a drepturilor persoanei vizate 
(1) Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informaţii menţionate 

la articolele 13 şi 14 şi orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 şi 34 referitoare la prelucrare, 

într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în 

special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. 

Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în 

format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca 

identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace. 

 

(2) Operatorul facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22. 

În cazurile menţionate la articolul 11 alineatul (2), operatorul nu refuză să dea curs cererii 

persoanei vizate de a-şi exercita drepturile în conformitate cu articolele 15-22, cu excepţia cazului în 

care operatorul demonstrează că nu este în măsură să identifice persoana vizată. 

 

(3) Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei 

cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la 

primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-

se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la 

orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.  

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt 

furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată 

solicită un alt format. 
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(4) Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana 

vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele 

pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de 

supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. 

 

(5) Informaţiile furnizate în temeiul articolelor 13 şi 14 şi orice comunicare şi orice măsuri 

luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 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 ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

b)fie să refuze să dea curs cererii. 

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau 

excesiv al cererii. 

 

(6) Fără a aduce atingere articolului 11, în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la 

identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menţionată la articolele 15-21, operatorul poate 

solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate. 

 

(7)Informaţiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate în temeiul articolelor 13 şi 14 

pot fi furnizate în combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, 

inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În 

cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite 

automat. 

(8)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 92 în 

vederea determinării informaţiilor care urmează să fie prezentate de pictograme şi a procedurilor 

pentru furnizarea de pictograme standardizate. 

 

 

INFORMARE ŞI ACCES LA DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal 

sunt colectate de la persoana vizată 
(1)În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate 

de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei 

vizate toate informaţiile următoare: 

a)identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; 

b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; 

c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al 

prelucrării; 

d)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele 

legitime urmărite de operator sau de o parte terţă; 

e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 

f)dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă 

sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind 

caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 

49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la 

mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie. 
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(2)În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu 

caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii 

suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă: 

a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 

b)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal 

referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau 

restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la 

portabilitatea datelor; 

c)atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 

alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără 

a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea 

acestuia; 

d)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 

e)dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală 

sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este 

obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale 

nerespectării acestei obligaţii; 

f)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la 

articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii 

pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei 

astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

 

(3)În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal 

într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, 

înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice 

informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). 

(4)Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja 

informaţiile respective. 
 

 

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate 
(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele 

respective şi la următoarele informaţii: 

a)scopurile prelucrării; 

b)categoriile de date cu caracter personal vizate; 

c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; 

d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 

perioadă; 

e)existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 

personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana 

vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

f)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 

g)în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 

informaţii disponibile privind sursa acestora; 

h)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la 

articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii 

pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei 

astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 



4 

(2)În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o 

organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate 

în temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 

(3)Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. 

Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată 

pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi 

cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un 

format electronic utilizat în mod curent. 

(4)Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi 

libertăţilor altora. 

 

 

Art. 16: Dreptul la rectificare 
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost 

prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal 

care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. 

 

 


