Ghid
pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu
caracter personal sunt prelucrate în cadrul
Instituției Prefectului - Județul Brasov
Instituția Prefectului - Județul Brasov prelucreaz date cu caracter personal în scopul
îndeplinirii atribuțiilor legale, expres prev zute de normele legale în vigoare.
Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestora se aplic prelucr torilor de date cu
caracter personal, efectuate prin mijloace automate și/sau manuale, care fac parte dintrun sistem de evidenț sau care sunt destinate s fie incluse într-un asemenea sistem.
Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoan fizic
identificat sau identificabil . O persoan identificabil este acea persoan care poate
fi identificat , direct sau indirect, în mod particular prin referire la un num r de
identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identit ții sale fizice, fiziologice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
Operator de date cu caracter personal: poate fi orice persoan fizic sau juridic , de
drept privat ori de drept public, inclusiv autorit țile publice, instituțiile și structurile
teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal sau care este astfel desemnat într-un act normativ.
Autoritatea național de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în București,
strada Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
autoritate public , precum și faț de orice persoan fizic sau juridic .
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt
prev zute în mod expres:
dreptul la informare -art.12;
dreptul de acces la date - art.13;
dreptul de intervenție asupra datelor - art.14;
dreptul de opoziție - art.15;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - art.17;
dreptul de a se adresa justiției - art.18;
Informarea persoanei vizate este reglementat prin art. 12 din Legea 677/2001.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizat ,
operatorul este obligat s furnizeze persoanei vizate cel puțin urm toarele informații,
cu excepția cazului în care aceast persoan posed deja informațiile respective:

identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dac este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor; dac furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele
refuzului de a le furniza; existența drepturilor prev zute de prezenta lege
pentru persoana viat , în special a dreptului de acces, de intervenție asupra
datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
Dreptul de acces la date este prev zut în art.13 din Legea nr.677/2001.
Orice persoan vizat are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c datele care o privesc sunt sau nu
prelucrate de aceasta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucreaz date cu
caracter personal care privesc solicitantul, s comunice acestuia, împreun cu
confirmarea, cel puțin urm toarele:
informații referitoare la scopurile prelucr rii, categoriile de date avute în
vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari c rora le sunt dezv luite
datele;
comunicarea într-o form inteligibil a datelor care fac obiectivul prelucr rii,
precum și a oric rei informații disponibile cu privire la originea datelor;
informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se
efectueaz orice prelucrare automat a datelor care vizeaz personala
respectiv ;
informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a
dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
informații asupra posibilit ții de a consulta registru de evidenț a
prelucr torilor de date cu caracter personal , prev zut la art.24 din Legea nr.
677/2001, de a înainta plângere c tre A.N.S.P.D.C.P., precum și de a se adresa
instanței
pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu
dispozițiile prezentei legi.
Operatorul este obligat s comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la
data primirii cererii.
Dreptul de intervenție asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea
nr.677/2001.
Orice persoan vizat are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
dup caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor c ror
prelucrare nu este conform prezentei legi, în special a datelor incomplete sau
inexacte;
dup caz, transformarea în date anonime a datelor a c ror prelucrare nu este
conform prezentei legi;

notificarea de c tre terții c rora le-au fost dezv luite deja datele, dac aceast
notificare nu se dovedește imposibil sau nu presupune un efort
disproporționat faț de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat s comunice m surile luate, precum și, dac este cazul, numele
terțului c ruia i-au fost dezv luite datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizat , în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de opoziție este prev zut la art.15 din Legea nr.677/2001. Persoana vizat are
dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de
situația sa particular , ca date care o vizeaz s fac obiectul unei prelucr ri, cu
excepția cazurilor în care exist dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificat
prelucrarea nu mai poate viza datele în cauz . Persoana vizat are dreptul de a se opune
în orice moment, în mod gratuit și f r nici o justificare, ca datele care o vizeaz s fie
prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului s u sal unui terț, sau s
fie dezv luite unor terți într-un asemenea scop.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art.17 din
Legea nr.677/2001.
Orice persoan are dreptul de a cere și de a obține:
retragerea sau anularea oric rei decizii care produce efecte juridice în privința
sa, adoptat exclusiv pe baza unei prelucr ri de date cu caracter personal,
efectuat prin mijloace automate, destinat s evalueze unele aspecte ale
personalit ții sale, precum și competența profesional , credibilitatea,
comportamentul sa ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oric rei alte decizii luate în privința sa, care o afecteaz în mod
semnificativ, dac decizia a fost adoptat exclusiv pe baza unei prelucr ri de
date care întrunește condițiile prev zute mai sus.
Dreptul de a se adresa justiției este prev zut la art.18 din Legea nr.677/2001.
F r a se aduce atingere posibilit ții de a se adresa cu plângere autorit ții de
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru ap rarea
oric ror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost înc lcate.
Atenție: excepțiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la
date, dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție sunt prev zute
la art.16 din Legea nr.677/2001 și vizez limitarea exercițiului acestor drepturi în
cazul prelucr rilor și transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul
activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere
a ordinii publice, precum și a altor activit ți desf șurate în domeniul dreptului penal
dac prin aplicarea dispozițiilor care reglementeaz modul de exercitare a drepturilor
de referinț este prejudiciat eficiența acțiunii sau obiectivul urm rit în îndeplinirea
atribuțiilor legale ale autorit ții publice.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, referitoare la
prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Instituției Prefectului
- Județul Brasov puteți transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată și
semnată la adresa: Instituția Prefectului - Județul Brasov, Bdul Eroilor nr 3, Cod
poștal 500007, Județul Brasov, sau o puteți depune personal la sediul instituției.
compartimentul registratură.
Instituția Prefectului - Județul Brasov, în calitate de operator de date cu caracter
personal este obligat/ s comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la
data primirii cererii.
În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, persoanele ale
căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul
Instituției Prefectului - Județul Brasov, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P.
la sediul acesteia din București, Bulevardul General Magheru Nr.28-30, Sector 1,
cod poștal 010336, email: anspdcp@dataprotection.ro.
Plângerea se poate efectua direct sau prin reprezentant.
Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la
înaintarea unei plângeri cu același conținut către Instituția Prefectului - Județul
Brasov.
Pagina de internet a A.N.S.P.D.C.P. : www.dataprotection.ro
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la num rul de telefon: 0268470220
sau la email: petitii@prefecturabrasov.ro, sau puteți obține informații pe pagina de
internet bv.prefectura.mai.gov.ro

1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

MODEL

C tre ______________________________ (se menționeaz instituția)
___________________________________ (adresa)
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele
și prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional)
adresa de email _____________________, în temeiul art.13 din Legea nr.677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, v rog s -mi comunicați dac datele cu caracter
personal
care
m
privesc
1
_________________________________________________________
au fost
prelucrate sau nu în cadrul instituției dumneavoastr .
Faț de cele de mai sus, v rog s dispuneți m surile legale pentru a primi informațiile
solicitate în baza Legii nr.677/2001 la urm toarea adres : ______________________
_______________ (opțional) la urm toarea adres de poșt electronic ____________
_______________ (opțional).
(opțional)2 Doresc ca datele solicitate s -mi fie comunicate prin intermediul cadrului
medical _____________________3

DATA

1

Se enum r datele cu caracter personal vizate
în cazul datelor cu caracter personal legate de starea de s n tate
3 se vor menționa datele de identificare ale cadrului medical

2

SEMN TURA

2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție

MODEL

C tre ______________________________ (se menționeaz instituția)
___________________________________ (adresa)

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele
și prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional)
adresa de email _____________________, în temeiul art.14 din Legea nr.677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, v rog s dispuneți m surile legale pentru ca datele cu
caracter personal care m
privesc _______________________ 4 s
fie
5
rectificate/actualizate/blocate/șterse/transformate în date anonime deoarece au fost
prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte6.
Totodat , v rog s notificați terții _____________________________7 c rora le-au
fost dezv luite urm toarele date cu caracter personal care m privesc _____________
___________________ faptul c acestea au fost rectificate / actualizate / blocate /
șterse / transformate în date anonime.
Anexez în original / copie urm toarele documente pe care se întemeiaz prezenta
cerere: _______________________________________________________________
Faț de cele de mai sus, v rog s dispuneți ca informațiile privind m surile dispuse
potrivit solicit rii formulate s -mi fie comunicate la urm toarea adres ____________
_________________ (opțional) la urm toarea adres de poșt electronic __________
____________________ (opțional).
DATA

4

se enumer datele cu caracter personal vizate
enumer datele cu caracter personal vizate
6 se încercuiește varianta corespunz toare
7 se precizeaz care sunt aceștia, în m sura în care se cunoaște identitatea lor
5se

SEMN TURA

3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

MODEL

C tre ______________________________ (se menționeaz instituția)
___________________________________ (adresa)

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele
și prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional)
adresa de email _____________________, în temeiul art.14 din Legea nr.677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, v rog s dispuneți m surile pentru a înceta prelucrarea
datelor personale care m privesc _________________________ 8 , din urm toarele
motive ________________________9.
Anexez în original / copie urm toarele documente pe care se întemeiaz prezenta
cerere: ______________________________________________________________.
Faț de cele de mai sus, v rog s dispuneți ca informațiile privind m surile dispuse
potrivit solicit rii formulate s -mi fie comunicate la urm toarea adres ____________
__________________ (opțional) la urm toarea adres de poșt electronic ________
__________________ (opțional).

DATA

8
9

se enumer datele cu caracter personal vizate
se enumer motivele întemeiate și legitime legate de situația sa particular

SEMN TURA

