
 
 

 

 

INFORMARE PRIVIND RESPONSABILITĂȚILE COMUNE 
conform art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 

(RGPD) 

 
 
CARE ESTE SCOPUL ACORDULUI ÎNTRE OPERATORII ASOCIAȚI? 
 
În temeiul OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în 
circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de 
călătorie, Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) și Inspectoratul General pentru 
Imigrări (IGI) au încheiat un acord având ca obiect prelucrarea datelor personale în 
scopul personalizării documentelor care se eliberează cetățenilor străini, precum și 
persoanelor fără cetățenie, conform legislației în vigoare.  
Părțile au stabilit în comun fluxul de prelucrare a datelor personale în cadrul 
operațiunilor efectuate pentru personalizarea acestor documente, prin urmare sunt 
responsabile în comun pentru protecția datelor dumneavoastră personale. 
 
În vederea personalizării documentelor care se eliberează cetățenilor străini, IGI 
colectează și transmite DGP datele de identificare ale solicitanților, cetățeni 
străini, fiind responsabil de corectitudinea și de structura datelor transmise, 
precum și de criptarea lor pentru transmitere. DGP personalizează și asigură 
controlul calității pentru documentele personalizate, fii nd responsabil de 
conformitatea datelor de pe permisele și pașapoartele personalizate, cu datele 
conținute în loturile de producție transmise de IGI. 

 
CE AU STABILIT ÎN COMUN PĂRȚILE? 
 
În cadrul Acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal În cadrul 
responsabilității lor comune în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, DGP și IGI au stabilit responsabilitățile comune de protecție a datelor și 
măsurile pe care le pun în aplicare pentru a asigura conformitatea cu cerințele 
RGPD. In mod special, Acordul stabilește obligațiile părților în ceea ce privește 
facilitarea exercitării drepturilor persoanei vizate reglementate de art. 15-22 și 
îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la art. 13 și art. 14 din 
RGPD. 
 
DGP informează persoana vizată în condițiile art. 14 din RGPD, atât cu privire la 
activitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal în 
scopul menționat în cadrul acestui Acord, cât și cu privire la 
existența operatorului asociat IGI. 
 



 
 

La momentul colectării datelor de la persoana vizată sau cu ocazia realizării 
oricărei alte activități de prelucrare care presupune interacțiunea directă cu 
aceasta, părțile vor informa persoana vizată, cu respectarea dispozițiilor art.13 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, cu privire la realizarea prelucrărilor în temeiul 
prezentului Protocol.  
 
DGP și IGI se informează reciproc, în timp util, cu privire la cererile formulate de 
către persoanele vizate pentru exercitarea drepturilor prevăzute prin art. 15-22 din 
RGPD, în legătură cu o operațiune de prelucrare a datelor realizată exclusiv de 
către cealaltă parte sau în legătură cu serviciul prestat de către acesta din urmă 
către persoanele vizate. Într-o asemenea situație, partea responsabilă individual de 
prelucrare va răspunde direct persoanei vizate în termenul legal.  

DGP și IGI își comunică reciproc informațiile necesare pentru facilitarea exercitării 
dreptului de acces la date al persoanei vizate și vor coopera pentru a răspunde în 
termenul legal solicitării. 

Pentru exercitarea drepturilor persoanele vizate se pot adresa ambelor părți, după 
cum urmează: 

- pentru Direcția Generală de Pașapoarte la e-mail: 
protectiadatelor.dgp@mai.gov.ro 
 

- pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, la e-mail:  
saeri.igi@mai.gov.ro 

 
Pe tot parcursul operațiunilor de prelucrare, DGP și IGI  se angajează să respecte 
principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, să asigure protecția și 
securitatea datelor prelucrate, precum și drepturile si libertățile persoanelor 
vizate, reglementate prin RGPD. 
 
De asemenea, părțile se asigură că personalul angajat nu prelucrează date cu 
caracter personal fără să fie autorizat în acest sens, că respectă confidențialitatea 
informațiilor și datelor de care ia cunoștință în derularea activităților comune, și nu 
le prelucrează în alte scopuri decât acela al îndeplinirii obligațiilor legale, în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile domeniului de protecție a datelor personale. 
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