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MODALITATEA DE EXERCITARE A DREPTURILOR  

PERSOANEI VIZATE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
I. CE NE PUTEŢI CERE 

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter 
personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. În condiţiile prevăzute de Regulament 
aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm sau să ștergem datele 
dumneavoastră cu caracter personal, precum şi dreptul de a solicita 
restricţionarea prelucrării. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor 
prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal şi de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. În cazul în care 
v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
aveți dreptul să retrageți în orice moment acest consimțământ.  

 
Ţinem să menţionăm că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi 
limitate în anumite situații ce fac obiectul reglementărilor aplicabile privind 
protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de 
a vă opune prelucrării nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de 
către instituţia noastră, în condiţiile expuse în Nota de informare privind 
prelucrarea datelor, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în 
temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se 
poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în 
art. 21 din Regulamentul general de protecţie a datelor.  
 

OPERATOR  
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 
Instituţie publică în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne 
 
Sediul: str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 
1, Bucureşti 
 

Responsabil cu protecţia datelor 
personale  
 
 
 
str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 1, 
Bucureşti 
Email:protecţiadatelor.dgp@mai.gov.ro 
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Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) 
”persoana vizată și -a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” din RGPD, aveți 
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în 
orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în 
care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 
 

 
II. CUM PUTEŢI CERE 

Drepturile prevăzute de Regulament vi le puteţi exercita adresându-ne o cerere 
scrisă, datată şi semnată, care să cuprindă informaţii suficiente astfel încât să 
putem identifica şi localiza datele vizate de solicitarea dumneavoastră (cel 
puţin nume, prenume, data naşterii şi adresa de domiciliu).  

 
Cererile adresate Direcţiei Generale de Paşapoarte vor fi analizate de către 
Responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul instituției, în 
colaborare cu structurile care sunt implicate în operațiunile de prelucrar e a 
datelor cu caracter personal. 

 
Răspunsul la cererea dumneavoastră va fi formulat în cel mult 30 de zile de la 
primirea acesteia, iar expedierea răspunsului se va face în funcţie de opţiunea 
dumneavoastră, exprimată în cerere. Puteţi preciza în cerere dacă doriţi ca 
informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă 
electronică, sau prin servicii poştale care să asigure că predarea vi se va face 
numai personal. 

  
În cazul în care solicitarea se primeşte prin e-mail sau prin poştă, răspunsul 
către dumneavoastră este expediat la adresa de domiciliu sau la o altă adresă 
indicată în cerere, prin servicii poştale care să asigure că predarea se face 
exclusiv petentului, astfel încât să existe certitudinea că persoana care a 
întocmit cererea este persoana vizată şi că răspunsul va ajunge în posesia 
acesteia. De asemenea, aveţi posibilitatea să completaţi cererea direct la 
sediul instituţiei noastre, ocazie cu care se va certifica şi identitatea 
dumneavoastră, la momentul depunerii documentului. În acest caz, răspunsul 
poate fi transmis şi prin e-mail, conform opţiunii menţionate în cerere. 

 
Ţinem să vă atenţionăm că o comunicare a datelor personale prin internet 
(cum ar fi prin intermediul poştei electronice) nu este securizată dacă nu se 
foloseşte o metodă de criptare pentru transmisia datelor personale, şi implică 
astfel riscuri mai mari în ceea ce priveşte posibilitatea de diseminare 
neautorizată sau de interceptare. Direcţia Generală de Paşapoarte nu poate 
garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise prin 
internet.  

 



  Pagina 3  
  

III. Pentru o protecţie reală şi efectivă a persoanelor privind prelucrarea datelor 
care le privesc, Direcţia Generală de Paşapoarte, în calitate de operator, aplică 
toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate 
care solicită acces la date. Pentru a lua în considerare solicitarea 
dumneavoastră de acces la datele personale, va trebui să ne asigurăm încă de 
la început că persoana care formulează cererea este chiar persoana 
îndreptăţită (persoana vizată de prelucrarea datelor), astfel că vom avea 
nevoie de o dovadă a identităţii dumneavoastră.  
În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice 
care înaintează cererea având ca obiect exercitarea unuia din drepturile 
menționate, Direcţia Generală de Paşapoarte poate solicita furnizarea de 
informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei 
vizate. 

 
Ne propunem să răspundem tuturor solicitărilor dumneavoastră cu privire la modul în 
care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.  
 
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul 
cu protecția datelor desemnat  la adresa: protectiadatelor.dgp@mai.gov.ro

 

 sau în scris la 
sediul Direcției Generale de Pașapoarte. 

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională  de 
supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care 
se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă 
regulamentul. 
 
Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: 
 
Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București 
Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12 
Fax: 031.805.96.02 
Internet: www.dataprotection.ro 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

http://www.dataprotection.ro/�
mailto:anspdcp@dataprotection.ro�
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