
 

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN CADRUL 

VERIFICĂRII STATUSULUI CERERII DE PAȘAPORT 

 

 

 

Instituţia noastră acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter 
personal în spiritul respectului faţă de drepturile fundamentale care le sunt 
recunoscute persoanelor, asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea 
principiilor şi normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Direcţia Generală de Paşapoarte (D.G.P.) desfăşoară activităţi de prelucrare, pe 
baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  

Operațiunile de prelucrare intră în responsabilitatea Direcției Generale de 
Pașapoarte, care în calitate de operator de date are obligaţia de a administra în 
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe 
care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră 
ori o altă persoană. 

 

 

SCOPUL  PRELUCRĂRII 

Datele personale furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului on-
line de pe această pagină sunt utilizate exclusiv în scopul identificării etapei în 
care se regăsește cererea depusă de dumneavoastră pentru eliberarea 
paşaportului. 

Direcţia Generală de Paşapoarte a dezvoltat platforma on-line care 
oferă serviciul de verificare a stadiului de emitere în care se află 
paşaportul solicitat de dumneavoastră. Departamentul IT gestionează 
sistemul şi asigură integritatea şi securitatea datelor colectate de la 
dumneavoastră prin intermediului formularului on-line, periodic  
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efectuând operaţiuni de monitorizare şi optimizare a sistemului şi a procedurilor 
de înregistrare. 

 

CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE 

 Date de identificare(ultimele 8 cifre din codul numeric personal,data depunerii 
cererii, numărul de înregistrare al cererii) 

Sistemul permite efectuarea verificării pe baza a două criterii, în funcție de 
opțiunea dumneavoastră. Astfel, aveți posibilitatea să introduceţi 

- numărul de cerere obținut de la instituția unde aţi depus cererea de 
eliberare a paşaportului (numărul de cerere vi se comunică la ghişeu în 
momentul depunerii, după înregistrarea şi listarea acesteia) sau  

- data depunerii cererii și ultimele 9 cifre din codul numeric personal. 
 

DESTINATARII DATELOR PERSONALE 

- Datele cu caracter personal introduse de dumneavoastră sunt utilizate numai 
pentru efectuarea unei căutări punctuale, nu se stochează, nefiind destinate 
prelucrării de către operatorii noștri.  

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul menţionat nu fac obiectul 
dezvăluirii către terţi.  

 

MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE 

Direcţia Generală de Paşapoarte garantează faptul a implementat măsuri tehnice 
şiorganizatorice adecvate, astfel încât să asigurare integritatea și 
confidențialitatea datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General de 
protecţie a datelor. Unul din obiectivele principale în acest sens fiind şi instruirea 
permanentă a întregului personal implicat şi dezvoltarea politicii de conştientizare 
a aspectelor majore pe care le implică asumarea responsabilităţii în domeniu. De 
asemenea, politica internă de securitate ne permite să descoperim, să notificăm şi 
să documentăm orice încălcare a securității în cel mai scurt timp posibil. 

Sistemul de verificare a stadiului de emitere a paşaportului are la bază aplicarea 
unei funcții hash asupra datelor cu caracter personal înaintea efectuării tuturor 
verificărilor, astfel încât datele introduse să nu părăsească terminalul de pe care 
accesați aplicația informatică. Transferul hash-urilor către sistem se efectuează 
criptat, în tranzacții fiind utilizat protocolul https.  

 

STOCAREA DATELOR 

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul acestui serviciu 
online nu se stochează la nivelul sistemului. Stările de prelucrare a 
cererii dumneavoastră sunt stocate numai până la finalizarea 
procesului de eliberare a pașaportului.  
 



 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal: 

 Dreptul de acces la datele personale. Acest lucru înseamnă că, la solicitarea 
dumneavoastră, noi vă vom confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră 
personale şi/sau vă vom furniza o copie cu aceste date. 

 Dreptul de a obţine rectificarea datelor personale inexacte. 

 Dreptul de opoziţie 

 Dreptul de a obţinerestricţionarea prelucrării datelor personale.  

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa 
justiţiei.  

 
În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, 
aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în 
vreun fel. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării 
efectuate anterior retragerii consimţământului. 
 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 
semnată la Direcția Generală de Pașapoarte, strada Nicolae Iorga 29, sector 1, 
București sau la adresa de e-mail:protecţiadatelor.dgp@mai.gov.ro (vezi 
modalităţile generale de exercitare a drepturilor în pagina de start la secţiunea 
EXERCITAREA DREPTURILOR) 

Pentru informaţii suplimentare privind politica de prelucrare a datelor în cadrul 
Direcţiei Generale de Paşapoarte vă puteţi adresa Responsabilului cu protecția 
datelor,la adresa de e-mail: protectiadatelor.dgp@mai.gov.ro sau puteţi trimite o 
cerere în atenţia Responsabilului cu protecția datelor la adresa: strada Nicolae 
Iorga nr. 27-29, sector 1, Bucureşti, DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE. 
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