Ministerul Administraþiei ºi Internelor

PROTECÞIA
PROTECÞIA
DATELOR
DATELOR
PERSONALE
PERSONALE

GHID
pentru exercitarea drepturilor de cãtre
persoanele ale cãror date cu caracter personal
sunt prelucrate în cadrul
Direcþiei Generale de Paºapoarte

Protectia datelor personale reprezinta un drept fundamental, protejat
nu numai de legislatia nationala, ci si de legislatia europeana. Acest
drept este consacrat în articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale
a Uniunii Europene.

FIECARE DINTRE NOI
POARTÃ
RESPONSIBILITATEA
PENTRU PROTECÞIA ªI
SIGURANÞA
DATELOR CU CARACTER
PERSONAL PROPRII!

Ce se întelege prin „date cu caracter personal”?
Orice informaþie referitoare la o persoanã fizicã poate fi
inclusã în categoria datelor cu caracter personal în cazul
în care persoana respectivã este identificatã sau
identificabilã.
Persoana este identificatã în mod direct prin intermediul
numelui sau este identificabilã prin intermediul unui
element de identificare (de exemplu, numãrul de
referinþã) sau al unei combinaþii de trãsãturi specifice
identitãþii persoanei (de exemplu, vârsta, cetãþenia,
funcþia).
Exemple de date cu caracter personal sunt numele, data
naþterii, fotografiile, adresele de e-mail, numerele de
telefon sau numerele personale. Alte detalii, precum
datele privind starea de sãnãtate, datele utilizate în
scopuri de evaluare, datele privind traficul în utilizarea
internetului sunt, de asemenea, considerate date cu
caracter personal.

DEFINIÞII

Legea nr. 677/2001 pentru protecþia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circulaþie a
acestora se aplicã prelucrãrilor de date cu
caracter personal, efectuate prin mijloace
automate ºi/sau manuale, care fac parte dintr-un
sistem de evidenþã sau care sunt destinate sã fie
incluse într-un asemenea sistem.

DEFINIÞII
Date cu caracter personal: orice informaþii referitoare la o
persoanã fizicã identificatã sau identificabilã. O persoanã
identificabilã este acea persoanã care poate fi identificatã, direct
sau indirect, în mod particular prin referire la un numãr de
identificare ori la unul sau la mai mulþi factori specifici identitãþii sale
fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoanã
fizicã sau juridicã, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritãþile publice, instituþiile ºi structurile teritoriale ale acestora,
care stabileºte scopul ºi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal sau care este astfel desemnat într-un act
normativ.

Autoritatea naþionalã de supraveghere este
Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a
Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP), cu sediul în Bucureºti str. Olari,
nr.32, Sector 2, este autoritate publicã cu
personalitate juridicã, autonomã ºi independentã
faþã de orice altã autoritate publicã, precum ºi faþã
de orice persoanã fizicã sau juridicã.

a. de constituire ºi gestionare a registrului national
informatic de evidenþã a paºapoartelor simple,
gestionarea sistemului naþional informatic de evidenþã a
paºapoartelor simple, personalizarea paºapoartelor
simple, personalizarea paºapoartelor simple electronice,
aplicarea dispoziþiilor legii 248/2005 privind regimul liberei
circulaþii a cetãþenilor români în strãinãtate ºi a normelor
de aplicare a acesteia, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
b. de monitorizare/securitate a personelor, spaþiilor ºi/sau
bunurilor publice/private,
notificate la Autoritatea naþionalã de supraveghere cu nr.
10986, respectiv 11462.

SCOP DE PRELUCRARE

Direcþia Generalã de Paºapoarte, în calitate de operator
de date, prelucreazã date cu caracter personal în
scopurile:

Direcþia Generalã de Paºapoarte prelucreazã cu bunã credinþã, în
scopurile menþionate mai sus, prin mijloace automatizate ºi manuale,
cu respectarea cerinþelor legale ºi în condiþii care sã asigure
securitatea, confidenþialitatea ºi respectarea drepturilor persoanelor
vizate, datele personale pe care le furnizeazã persoanele care
solicitã eliberarea paºaportului sau alte documente specifice, de la
serviciile proprii ºi de serviciile publice comunitare pentru eliberarea
ºi evidenþa paºapoartelor simple.
Orice informaþie furnizatã de dumneavoastrã va fi consideratã ºi va
reprezenta consimþãmântul dumneavoastrã expres ca aceste date sã
fie folosite de utilizatorii D.G.P., în conformitate cu atribuþiile legale.
Informaþiile cu caracter personal prelucrate de cãtre Direcþia
Generalã de Paºapoarte pot fi comunicate urmãtorilor destinatari:
DPABDEP, ANOFM, organe de urmãrire penalã ºi altor autoritãþi/
instituþii publice abilitate de lege sã solicite astfel de informaþii.

DREPTURI

Potrivit dispoziþiilor Legii nr. 677/2001,
drepturile ce revin persoanei vizate sunt
prevãzute în mod expres:
art. 12 - dreptul la informare
art. 13 - dreptul de acces la date
art. 14 - dreptul de intervenþie asupra datelor
art. 15 - dreptul de opoziþie
art. 17 - dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale
art. 18 - dreptul de a se adresa justiþiei

Atenþie: excepþiile privind exercitarea dreptului de informare,
dreptului de acces la date, dreptului de intervenþie asupra
datelor ºi a dreptului de opoziþie sunt prevãzute la art.16 din Legea
nr.677/2001 ºi vizeazã limitarea exerciþiului acestor drepturi în cazul
prelucrãrilor ºi transferului de date cu caracter personal, efectuate în
cadrul activitãþilor de prevenire, cercetare ºi reprimare a infracþiunilor
ºi de menþinere a ordinii publice, precum ºi al altor activitãþi
desfãºurate în domeniul dreptului penal dacã prin aplicarea
dispoziþiilor care reglementeazã modul de exercitare a drepturilor de
referinþã este prejudiciatã eficienþa acþiunii sau obiectivul urmãrit în
îndeplinirea atribuþiilor legale ale autoritãþii publice.

Pentru exercitarea drepturilor prevãzute de Legea
677/2001, referitoare la prelucrãri de date cu caracter
personal efectuate în cadrul Direcþiei Generale de
Paºapoarte, vã puteþi adresa cu o cerere scrisã, datatã ºi
semnatã, în care se vor menþiona datele asupra cãrora
solicitaþi dreptul de acces, de intervenþie sau de opoziþie, la
Ghiºeul de Relaþii cu Publicul, Nicolae Iorga nr. 27,
sector 1, Bucureºti.

DREPTURI

DEPUNEREA CERERII

Direcþia Generalã de Paºapoarte vã va comunica
informaþiile solicitate, în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, la adresa menþionatã de dumneavoastrã în
cerere, care poate fi ºi de poºtã electronicã.
Cererea poate fi depusã de dumneavoastrã personal sau de cãtre
reprezentantul legal, în formã scrisã, datatã ºi semnatã, redactatã
fie individual, fie prin completarea formularului tip, pe care îl gãsiþi pe
pagina de internet a instituþiei, la secþiunea PROTECÞIA DATELOR:
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
Cererea va cuprinde urmãtoarele elemente:
- informaþii suficiente astfel încât Direcþia Generalã de
Paºapoarte sã poatã identifica ºi localiza datele solicitate de
dumneavoastrã
- informaþii suficiente care sã satisfacã cerinþa de verificare a
identitãþii dumneavoastrã:
nume ºi prenume (nume anterior)
adresa completã
data ºi locul naºterii
telefon
e-mail (opþional)
Numele, prenumele ºi adresa completã a reprezentantului
legal (dacã e cazul)
Dovada identitãþii (BI/CI sau certificat de naºtere, dupã caz)
- consimþãmântul dumneavoastrã expres ºi neechivoc pentru
prelucrarea datelor personale.

Direcþia Generalã de Paºapoarte, în calitate de operator de date
personale, are obligaþia de a vã furniza informaþii care sã includã:
cine este operatorul,
în ce scop prelucreazã datele dumneavoastrã,
cui le-ar putea dezvãlui,
dacã sunteþi obligat(ã) sã-i furnizaþi toate datele cerute
ºi care ar fi consecinþele în cazul unui refuz,
ce drepturi aveþi ºi cum vi le puteþi exercita.

INFORMARE

Am dreptul sã ºtiu dacã o instituþie publicã
prelucreazã date în ceea ce mã priveºte?

persoana vizatã este persoana fizicã ale cãrei
date cu caracter personal (colectate ºi stocate
într-un sistem de evidenþã a datelor cu caracter
personal) sunt prelucrate de Direcþia Generalã
de Paºapoarte.
Informarea persoanei vizate este reglementatã prin art.12 din
Legea nr. 677/2001.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obþinute direct de la
persoana vizatã, operatorul este obligat sã furnizeze persoanei vizate
cel puþin urmãtoarele informaþii, cu excepþia cazului în care aceastã
persoanã posedã deja informaþiile respective:
identitatea operatorului ºi a reprezentantului acestuia, dacã este
cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informaþii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor;
dacã furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ºi
consecinþele refuzului de a le furniza;
existenþa drepturilor prevãzute de prezenta lege pentru
persoana vizatã, în special a dreptului de acces, de intervenþie
asupra datelor ºi de opoziþie, precum ºi condiþiile în care pot fi
exercitate.

Aveþi dreptul de a solicita Direcþiei Generale de Paºapoarte,
printr-o cerere scrisã, semnatã ºi datatã, sã vã comunice
dacã vã prelucreazã datele, ce categorie de date, în ce scop,
cui le dezvãluie, de unde au fost colectate, ce mecanisme de
prelucrare automatã foloseºte, ce drepturi aveþi.

ACCES

Am dreptul sã verific datele cu privire la propria
persoanã pe care le prelucreazã o instituþiei publicã?

Dreptul de acces la date este prevãzut în art.13 din Legea
nr.677/2001. Orice persoanã vizatã are dreptul de a obþine de la
operator, la cerere ºi în mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului cã datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaþia în care
prelucreazã date cu caracter personal care privesc solicitantul, sã
comunice acestuia, împreunã cu confirmarea, cel puþin urmãtoarele:
informaþii referitoare la scopurile prelucrãrii, categoriile de
date avute în vedere ºi destinatarii sau categoriile de
destinatari cãrora le sunt dezvãluite datele;
comunicarea într-o formã inteligibilã a datelor care fac obiectul
prelucrãrii, precum ºi a oricãrei informaþii disponibile cu privire
la originea datelor;
informaþii asupra principiilor de funcþionare a mecanismului
prin care se efectueazã orice prelucrare automatã a datelor
care vizeazã persoana respectivã;
informaþii privind existenta dreptului de intervenþie asupra
datelor ºi a dreptului de opoziþie, precum ºi condiþiile în care
pot fi exercitate;
informaþii asupra posibilitãþii de a consulta registrul de
evidenþã a prelucrãrilor de date cu caracter personal, prevãzut
la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere cãtre
A.N.S.P.D.C.P., precum ºi de a se adresa instanþei pentru
atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziþiile
prezentei legi.
Operatorul este obligat sã comunice informaþiile solicitate, în termen
de 15 zile de la data primirii cererii.

Aveþi dreptul de a solicita Direcþiei Generale de Paºapoarte,
printr-o cerere scrisã, semnatã ºi datatã, sã vã corecteze
datele, în situaþia în care constataþi cã au fost înregistrate
greºit, sau sã le actualizeze
SAU
în cazul în care le-a prelucrat ilegal, sã blocheze prelucrarea
datelor, sã le ºteargã, sã nu le dezvãluie, sã le transforme în
date anonime

INTERVENÞIE

Am dreptul sã intervin asupra datelor privind propria
persoanã pe care le prelucreazã o instituþie publicã?

SAU
sã comunice terþilor cãrora le-a dezvãluit datele
dumneavoastrã, orice operaþiune pe care aþi cerut-o
(corectare, actualizare, ºtergere, etc)
Dreptul de intervenþie asupra datelor este reglementat prin art.14
din Legea nr. 677/2001.
Orice persoanã vizatã are dreptul de a obþine de la operator, la cerere
ºi în mod gratuit:
dupã caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ºtergerea
datelor a cãror prelucrare nu este conformã prezentei legi, în
special a datelor incomplete sau inexacte;
dupã caz, transformarea în date anonime a datelor a cãror
prelucrare nu este conformã prezentei legi;
notificarea cãtre terþii cãrora le-au fost dezvãluite datele, dacã
aceastã notificare nu se dovedeºte imposibilã sau nu
presupune un efort disproporþionat faþã de interesul legitim
care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat sã comunice mãsurile luate, precum ºi, dacã
este cazul, numele terþului cãruia i-au fost dezvãluite datele cu
caracter personal referitoare la persoana vizatã, în termen de 15 zile
de la data primirii cererii.

Aveþi dreptul sã vã opuneþi în orice moment, din motive
întemeiate ºi legitime, legate de situaþia dumneavoastrã
particularã, prelucrãrii datelor care vã privesc. Opoziþia nu are
efect în cazul în care prelucrarea datelor este prevãzutã în mod
expres prin dispoziþii legale.

OPOZIÞIE

Am dreptul sa mã opun prelucrãrii
datelor privind propria persoana?

Direcþia Generalã de Paºapoarte prelucreazã datele
personale în baza atribuþiilor legale care îi revin în calitate
de autoritate publicã, astfel refuzul dumneavoastrã de a
furniza datele personale care vã privesc, determinã
imposibilitatea eliberãrii paºaportului sau a documentelor
solicitate.

Dreptul de opoziþie este prevãzut la art.15 din Legea nr. 677/2001.
Persoana vizatã are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate ºi legitime legate de situaþia sa particularã, ca date
care o vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri, cu excepþia cazurilor în
care existã dispoziþii legale contrare. În caz de opoziþie justificatã
prelucrarea nu mai poate viza datele în cauzã. Persoana vizatã are
dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ºi fãrã nici o
justificare, ca datele care o vizeazã sã fie prelucrate în scop de
marketing direct, în numele operatorului sãu al unui terþ, sau sã fie
dezvãluite unor terþi într-un asemenea scop.

În situaþia în care operatorul ia o decizie care vã priveºte
sau vã afecteazã (legatã de competenþa profesionalã, de
credibilitatea sau de comportamentul dumneavoastrã
etc.) exclusiv prin mijloace automate, fãrã intervenþia unui
factor uman, aveþi dreptul de a cere operatorului sã
retragã, sã anuleze, sã reevalueze o astfel de decizie.

DECIZIE
AUTOMATÃ

Aveþi dreptul de a nu fi supus
unor decizii automate individuale

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, nu se aplica în
anumite conditii, cum ar fi:
încheierea sau executarea unui contract, la care sunteti parte
exista o lege care autorizeaza o astfel de decizie.
Chiar si în aceste conditii operatorul trebuie sa adopte masuri
adecvate care sa garanteze apararea interesului legitim al
persoanei vizate.
În desfãºurarea activitãþilor specifice, Direcþia Generalã de
Paºapoarte nu adoptã decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automatã a datelor care vã privesc.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat
prin art.17 din Legea nr.677/2001.
Orice persoanã are dreptul de a cere ºi de a obþine:
retragerea sau anularea oricãrei decizii care produce efecte
juridice în privinþa sa, adoptatã exclusiv pe baza unei prelucrãri
de date cu caracter personal, efectuatã prin mijloace automate,
destinatã sã evalueze unele aspecte ale personalitãþii sale,
precum competenþa profesionalã, credibilitatea,
comportamentul sãu ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricãrei alte decizii luate în privinþa sa, care o
afecteazã în mod semnificativ, dacã decizia a fost adoptatã
exclusiv pe baza unei prelucrãri de date care întruneºte
condiþiile prevãzute mai sus.

În situatia în care constatati ca operatorul nu va respecta
drepturile conferite de lege sau va produce un prejudiciu
prin prelucrarea ilegala a datelor care va privesc, dincolo
de posibilitatea de a depune plângere la Autoritatea
nationala de supraveghere, va puteti adresa instantei
competente pentru repararea acestuia.

ADRESAREA
ÎN JUSTIÞIE

Aveþi dreptul de a vã adresa justiþiei

Dreptul de a se adresa justiþiei este prevãzut la art.18 din Legea nr.
677/2001.
Fãrã a se aduce atingere posibilitãþii de a se adresa cu plângere
autoritãþii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se
adresa justiþiei pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de Legea
nr.677/2001, care le-au fost încãlcate.

În vederea apãrãrii drepturilor prevãzute de Legea nr. 677/2001,
persoanele ale cãror date cu caracter personal fac obiectul unei
prelucrãri efectuate în cadrul Direcþiei Generale de Paºapoarte, pot
înainta plângere cãtre Autoritatea naþionalã de supraveghere
(A.N.S.P.D.C.P.) la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2,
Bucureºti, cod poºtal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro,
www.dataprotection.ro. Plângerea se poate face direct sau prin
reprezentant.
Plângerea cãtre A.N.S.P.D.C.P. NU poate fi înaintatã mai
devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaºi
conþinut cãtre Direcþia Generalã de Paºapoarte.

