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INFORMATII GENERALE
STATUT Autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în

domeniul protecției datelor personale; autoritate independentă faţă de
orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau
juridică din domeniul privat

OBIECTIV Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice,
în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date

LEGEA DE Legea nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
INFIINTARE

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Textul integral al legii: Legea 677/2001

CONDUCERE Preşedinte (cu rang de secretar de stat) numit de Senat pentru un mandat de
5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. In prezent Ancuta Geanina Opre
ocupa functia de presedinte, fiind numita in 2013.

RAPORTARE Rapoarte anuale de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele pot

conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură,
pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu
prelucrarea datelor personale

CONTACT Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336,
Bucuresti, Romania

Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220
Fax

+40.318.059.602

www.dataprotection.ro

ATRIBUTII ACTUALE
In conformitate cu prevederile legale actuale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal indeplineste urmatoarele atributii:


primeste si analizeaza notificarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal;



autorizeaza prelucrarile de date in situatiile prevazute de lege;



poate dispune, in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor prezentei legi, suspendarea
provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala ori integrala a datelor
prelucrate si poate sa sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiuni in
justitie;



informeaza persoanele fizice si/sau juridice asupra necesitatii respectarii obligatiilor si
indeplinirii procedurilor prevazute de Legea nr. 677/2001;



pastreaza si pune la dispozitia publicului registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu
caracter personal;



primeste si solutioneaza plangeri, sesizari sau cereri de la persoanele fizice si comunica
solutia data ori, dupa caz, demersurile efectuate;



efectueaza controale prealabile in situatia in care operatorul prelucreaza date cu caracter
personal care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile
persoanelor;



efectueaza investigatii din oficiu sau la primirea unor plangeri ori sesizari;



este consultata atunci cand se elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la
protectia drepturilor si libertatilor persoanelor, in privinta prelucrarii datelor cu caracter
personal;



poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea
actelor normative in vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;



coopereaza cu autoritatile publice si cu organele administratiei publice, centralizeaza si
analizeaza rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protectia persoanelor in
privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;



formuleaza recomandari si avize asupra oricarei chestiuni legate de protectia drepturilor si
libertatilor fundamentale in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, la cererea
oricarei persoane, inclusiv a autoritatilor publice si a organelor administratiei publice;



coopereaza cu autoritatile similare din strainatate, in vederea asistentei mutuale, precum si
cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul in strainatate, in scopul apararii drepturilor si
libertatilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;



indeplineste alte atributii prevazute de lege.
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SARCINI – DIN 25.05.2018
a.

monitorizează și asigură aplicarea prezentului regulament;

b.

promovează acțiuni de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului a riscurilor,
normelor, garanțiilor și drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenție
specială activităților care se adresează în mod specific copiilor;

c.

oferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului național, guvernului
și altor instituții și organisme cu privire la măsurile legislative și administrative
referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea;

d.

promovează acțiuni de sensibilizare a operatorilor și a persoanelor împuternicite de
aceștia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament;

e.

la cerere, furnizează informații oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea
drepturilor sale în conformitate cu prezentul regulament și, dacă este cazul,
cooperează cu autoritățile de supraveghere din alte state membre în acest scop;

f.

tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizație sau o
asociație și investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii și informează
reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul investigației, într-un termen rezonabil,
în special dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau
coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;

g.

cooperează, inclusiv prin schimb de informații, cu alte autorități de supraveghere și
își oferă asistență reciprocă pentru a asigura coerența aplicării și respectării
prezentului regulament;

h.

desfășoară investigații privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza
unor informații primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă
autoritate publică;

i.

monitorizează evoluțiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra
protecției datelor cu caracter personal, în special evoluția tehnologiilor informației și
comunicațiilor și a practicilor comerciale;

j.

adoptă clauze contractuale standard;

k.

întocmește și menține la zi o listă în legătură cu cerința privind evaluarea impactului
asupra protecției datelor;
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l.

oferă consiliere cu privire la operațiunile de prelucrare cu risc ridicat;

m.

încurajează elaborarea de coduri de conduită, își dă avizul cu privire la acestea și le
aprobă pe cele care oferă suficiente garanții;

n.

încurajează stabilirea unor mecanisme de certificare, precum și a unor sigilii și mărci
în domeniul protecției datelor și aprobă criteriile de certificare;

o.

acolo unde este cazul, efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate;

p.

elaborează și publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a
codurilor de conduită și a unui organism de certificare;

q.

coordonează procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor
de conduită și a unui organism de certificare;

r.

autorizează clauzele și dispozițiile contractuale in cazul transferurilor de date catre o
terta tara sau organizatie internationala;

s.

aprobă regulile corporatiste obligatorii;

t.

contribuie la activitățile comitetului;

u.

menține la zi evidențe interne privind încălcările prezentului regulament și măsurile
luate, în special avertismentele emise și sancțiunile impuse;

v.

îndeplinește orice alte sarcini legate de protecția datelor cu caracter personal.

COMPETENTE – DIN 25.05.2018
In decursul unor investigatii:
a.

de a da dispoziții operatorului și persoanei împuternicite de operator și, după caz,
reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de operator să
furnizeze orice informații pe care autoritatea de supraveghere le solicită în vederea
îndeplinirii sarcinilor sale;

b.

de a efectua investigații sub formă de audituri privind protecția datelor;

c.

de a efectua o revizuire a certificărilor acordate;

d.

de a notifica operatorul sau persoana împuternicită de operator cu privire la
presupusa încălcare a prezentului regulament;

e.

de a obține, din partea operatorului și a persoanei împuternicite de operator, accesul
la toate datele cu caracter personal și la toate informațiile necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor sale;
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f.

de a obține accesul la oricare dintre incintele operatorului și ale persoanei
împuternicite de operator, inclusiv la orice echipamente și mijloace de prelucrare a
datelor, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul procesual intern.

SANCTIUNI – DIN 25.05.2018
In decursul unor investigatii:
a.

de a emite avertizări în atenția unui operator sau a unei persoane împuternicite de
operator cu privire la posibilitatea ca operațiunile de prelucrare prevăzute să încalce
dispozițiile prezentului regulament;

b.

de a emite mustrări adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de
operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile
prezentului regulament;

c.

de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să respecte
cererile persoanei vizate de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului
regulament;

d.

de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure
conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile prezentului regulament,
specificând, după caz, modalitatea și termenul-limită pentru aceasta;

e.

de a obliga operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a
protecției datelor cu caracter personal;

f.

de a impune o limitare temporară sau definitivă, inclusiv o interdicție asupra
prelucrării;

g.

de a dispune rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau
restricționarea prelucrării, precum și notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora
le-au fost divulgate datele cu caracter personal;

h.

de a retrage o certificare sau de a obliga organismul de certificare să retragă o
certificare sau de a obliga organismul de certificare să nu elibereze o certificare în
cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite;

i.

de a impune amenzi administrative, în completarea sau în locul măsurilor
menționate la prezentul alineat, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte;

j.

de a dispune suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță
sau către o organizație internațională.
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CIRCUMSTANTE – DIN 25.05.2018
Atunci când se ia decizia dacă să se impună o amendă administrativă și decizia cu privire la
valoarea amenzii administrative în fiecare caz în parte, se acordă atenția cuvenită următoarelor
aspecte:
a. natura, gravitatea și durata încălcării, ținându-se seama de natura, domeniul de
aplicare sau scopul prelucrării în cauză, precum și de numărul persoanelor vizate
afectate și de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
b. dacă încălcarea a fost comisă intenționat sau din neglijență;
c. orice acțiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru
a reduce prejudiciul suferit de persoana vizată;
d. gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator
ținându-se seama de măsurile tehnice și organizatorice implementate de aceștia;
e. eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana
împuternicită de operator;
f.

gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea și a
atenua posibilele efecte negative ale încălcării;

g. categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;
h. modul în care încălcarea a fost adusă la cunoștința autorității de supraveghere, în
special dacă și în ce măsură operatorul sau persoana împuternicită de operator a
notificat încălcarea;
i.

respectarea altor sanctiuni dispuse anterior;

j.

aderarea la coduri de conduită aprobate sau la mecanisme de certificare aprobate;

k. orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului, cum ar fi
beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe
urma încălcării.

SURSE: LEGEA 677/2001,REGULAMENTUL 679/2016, dataprotection.ro
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