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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

Ghid
pentru exercitarea drepturilor de către persoanele

ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul
Instituției Prefectului – Județul Neamț

Instituția Prefectului – Județul Neamț prelucrează date cu caracter personal în scopul
îndeplinirii atribuțiilor legale, expres prevăzute de normele legale în vigoare. 

Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date se aplică
prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale,
care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un
asemenea sistem.

DEte  cu  cErEcter  personEl:  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. 

OperEtor de dEte cu cErEcter personEl poate fi orice persoană fizică sau juridică,
de  drept  privat  ori  de  drept  public,  inclusiv  autorităţile  publice,  instituţiile  şi  structurile
teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal sau care este astfel desemnat într-un act normativ. 

DEte cu cErEcter personEl înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică iden-
tificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană 
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identifi-
care, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, 
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genet-
ice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Autoritatea  naţională  de  supraveghere  este  AutoritEteE  NEționElă  de
SuprEveghere E Prelucrării DEtelor cu CErEcter PersonEl (ANSPDCP), cu sediul în
Bucureşti,  B-dul.  G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal  010336, autoritate
publică  cu personalitate  juridică,  autonomă şi  independentă  faţă  de  orice  altă  autoritate
publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică. 

Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prevede prin
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art. 6, alin. (1) că prelucrEreE este legElă numEi dEcă și în măsurE în cEre se Eplică
cel puțin unE dintre următoErele condiții:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 
operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public
sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o 
parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în 
special atunci când persoana vizată este un copil.

Regulamentul (UE) nr.679/2016 precizează ca litera f) din paragraful de mai sus nu se
aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

În cazul în care persoEnE vizEtă şi-E dEt consimţământul pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, conform 
Regulamentului (UE) 2016/679  art. 7, trebuie îndeplinite următoErele condiții:
(1)În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în
măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal.
(2)În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii
scrise care se referă şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie
prezentată într-o formă care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă
inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Nicio parte a respectivei
declaraţii care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.
(3)Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea
consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este
informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca
acordarea acestuia.
(4)Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât
mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui
serviciu, este condiţionată sau nu de consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
drepturile ce revin persoEnei vizEte sunt prevăzute în mod expres: 

 dreptul la informare a persoanei vizate - art. 13 si art. 14;
 dreptul de acces al persoanei vizate – art. 15;
 dreptul la rectificare – art. 16;
 dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”) – art.17;
 dreptul la restricționarea prelucrării – art.18;
 dreptul la portabilitatea datelor – art.20;
 dreptul la opoziție – art.21; 

Str. AlexEndru cel Bun nr. 27, cod . 610004 - PiEtrE NeEmţ Tel: 0233/211568, 0233/218500, FEx: 0233/218089, 0233/215599
E-mEil: office@prefecturEneEmt.ro     www.nt.prefecturE.mEi.gov.ro

Pagina 2 din 5

http://www.nt.prefectura.mai.gov.ro/
mailto:office@prefecturaneamt.ro


Principiul trEnspErenţei prevede că orice informaţii şi comunicări referitoare la prelu-
crarea respectivelor date cu caracter personal trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de înţeles 
şi că se utilizează un limbaj simplu şi clar.

InformEreE persoEnei vizEte este reglementată prin art. 13 si art. 14 din Regula-
mentul (UE) 2016/679.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, 
operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu ex-
cepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:  

 identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
 scopul în care se face prelucrarea datelor precum și temeiul juridic;
 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 informaţii suplimentare, precum: perioada pentru care vor fi stocate datele cu

caracter personal; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități  de
supraveghere;  dacă  furnizarea  tuturor  datelor  cerute  este  obligatorie  şi
consecinţele  refuzului  de  a  le  furniza;  existenţa  drepturilor  prevăzute  de
prezenta  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.

Dreptul  de  Ecces  lE  dEte este  prevăzut  în  art.15  din  Regulamentul  (UE)
nr.679/2016.

Orice persoană vizată are dreptul, la cerere, de a obţine de la operator confirmarea
faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.  Când implică un
volum considerabil  de  lucru din  partea  operatorului  sau atunci  când o cerere  este  vădit
nefondată, excesivă sau repetitivă pot fi percepute anumite taxe. Operatorul este obligat, în
situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice
acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:  

 informaţii  referitoare la scopurile  prelucrării,  categoriile  de date avute în vedere şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

 daca 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;

 existența  dreptului  de  a  solicita  operatorului  rectificarea  sau  ștergerea  datelor  cu
caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare
la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

 comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

 informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;  

 de a înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P., 
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la

data primirii cererii.  În anumite situații, acest termen poate fi prelungit cu o lună, dar suntem
obligați în acest caz să anunțăm persoanele vizate de această prelungire, cu justificările de
rigoare în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării. 

Dreptul lE rectificEre, prevazut in art. 16 din Regulamentul (UE) nr.679/2016, preci-
zează că 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. 
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Dreptul lE ștergereE dEtelor(“dreptul de a fi uitat”), conform  art. 17 din Regula-
mentul (UE) nr.679/2016, persoanele fizice pot cere ştergerea datelor personale dacă aces-
tea au fost prelucrate ilegal, fără consimţământul acestora sau dacă datele nu mai sunt nece-
sare scopului în care au fost prelucrate iniţial.

Regulamentul permite păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal în cazul
în care aceasta este necesară pentru respectarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la in-
formare, pentru respectarea unei obligaţii legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care serveş-
te unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit
operatorul, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare
în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul lE restricționEreE prelucrării este prevăzut la art. 18 din Regulamentul
(UE) nr.679/2016. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date 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. 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 său al unui terţ,
sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dreptul lE portEbilitEteE dEtelor este reglementat prin art.20 din Regulamentul 
(UE) nr.679/2016. Acesta oferă posibilitatea persoanei fizice de a cere să se transmită datele 
la un alt operator sau de a primi datele personale care o privesc şi pe care le-a
furnizat operatorului. Operatorul de date trebuie să ofere datele într-un format structurat,
utilizat în mod curent, prelucrabil automat şi interoperabil, tocmai pentru ca şi un alt operator
de date să le poată prelucra ulterior.

Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care persoana vizată a 
oferit operatorului datele personale, iar acesta le prelucrează în baza consimţământului
sau în executarea unui contract. 

Nu se va putea exercita dreptul la portabilitatea datelor în cazul operatorilor de date 
care prelucrează datele persoanelor fizice în cadrul exercitării funcţiilor lor publice, în
cazul în care prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale căreia îi 
este supus operatorul ori în cazul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este învestit operatorul de date.

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, nu trebuie aduse atingeri drepturilor 
şi libertăţilor altor persoane – spre exemplu cazul unui set de date care priveşte mai multe 
persoane sau dreptul altei persoane de a obţine ştergerea datelor care o privesc. 

Atunci când se exercită dreptul la portabilitatea datelor, operatorul de date poate 
transmite datele personale direct altui operator de date ales de persoana vizată.

Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut la art.12 alin (4) din Regulamentul (UE)
2016/679. 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 Regulamentul (UE) 2016/679, care le-au fost încălcate. 

Atenţie:  restricțiile  privind  exercitarea  drepturilor  sunt  prevăzute  la  art.  23  din
Regulamentul  (UE)  2016/679  şi  vizează  limitarea  exerciţiului  acestor  drepturi  în  cazul
prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul Ectivităţilor de
prevenire, cercetEre şi reprimEre E infrEcţiunilor şi de menţinere E ordinii publice,
precum şi  al  altor  activităţi  desfăşurate  în  domeniul  dreptului  penal  dacă  prin  aplicarea
dispoziţiilor  care  reglementează  modul  de  exercitare  a  drepturilor  de  referinţă  este
prejudiciată  eficienţa  acţiunii  sau  obiectivul  urmărit  în  îndeplinirea  atribuţiilor  legale  ale
autorităţii publice. 
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Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, referitoare
la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Instituției Prefectului – Județul
Neamț puteţi  transmite  o  cerere  întocmită  în  formă scrisă,  datată  şi  semnată  la  adresa
Instituția Prefectului  – Județul  Neamt, str.  Alexandu cel  Bun, nr. 27, cod poștal  610004,
Piatra  Neamț  sau  o  puteţi  de  depune  personal  la  Compartimentului  gestionare  acte
administrative, petiții, audiențe și relații cu publicul cam. 14. 

Instituția  Prefectului  – Județul  Neamț,  în  calitate  de operator  de date cu caracter
personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data
primirii cererii. 

În vedereE Epărării drepturilor prevăzute de RegulEmentul (UE) 2016/679,
persoEnele  Ele  căror  dEte  cu  cErEcter  personEl  fEc  obiectul  unei  prelucrări
efectuEte în cEdrul Instituției Prefectului – Județul NeEmț, pot înEintE plângere
către A.N.S.P.D.C.P.  lE  sediul  EcesteiE  din Bucureşti  str.  B-dul.  G-rEl  Gheorghe
MEgheru 28-30, Sector 1, cod poştEl 400124, e-mEil: Enspdcp@dEtEprotection.ro. 

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 
PlângereE către A.N.S.P.D.C.P. nu poEte fi înEintEtă mEi devreme de 15 zile

de lE înEintEreE unei plângeri cu EcelEşi conţinut către InstituțiE Prefectului –
Județul NeEmț. 

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dEtEprotection.ro 
Pentru  informaţii  suplimentare  ne  puteţi  contacta  la  numerele  de  telefon:

0233.211.568,  0233.218.500,  e-mail:  office@prefecturEneEmt.ro,  sau  puteţi  obţine
informații de pe pagina de internet: www.nt.prefecturE.mEi.gov.ro.
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