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

CARE ESTE SCOPUL ACORDULUI ÎNTRE OPERATORII ASOCIAȚI?
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) – livrarea
paşaportului simplu electronic la domiciliul sau la reşedinţa titularului, prin
servicii de curierat din Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulații a cetăţenilor români în străinătate, Direcția Generală de Pașapoarte
cooperează cu Compania Naţională Poşta Română S.A. Întrucât această acțiune
implică și prelucrarea datelor cu caracter personal, cele două părți au încheiat un
Acord în conformitate cu art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD). Părțile
au stabilit în comun fluxul de prelucrare a datelor personale în cadrul operațiunilor
efectuate pentru livrarea șaportului
pa
la domiciliu l/reședința titularului, prin
urmare sunt responsabile în comun pentru protec
ția datelor dumneavoastră
personale.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul derulării operațiunilor
necesare pentru efectuarea expedierii pe teritoriul României, prin servicii de
curierat, a documentelor de călătorie la domiciliul titularului/la serviciul public
comunitar de pașapoarte.
Specificul relațiilor contractuale dintre Direcţia Generală de Paşapoarte ș i C.N.
Poşta Română S.A. determină abordări diferite ale relaţiei cu persoana vizată de
către fiecare operator în parte. Ambii operatori intră în contact cu aceasta şi obţin
direct/indirect date cu caracter personal specifice: Direcţia Generală de
Paşapoarte prelucrează datele cu caracter personal, colectate de la solicitant de
către serviciile publice comunitare de pașapoarte la momentul depunerii cererii
pentru eliberarea documentului de călătorie, iar C.N. Poșta Română S.A.
prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în scopul derulării
operațiunilor necesare livrării documentelor de călătorie emise, la
domiciliul/reședința titularului/serviciul public comunitar de pașapoarte la care
titularul a solicitat ridicarea acestuia. Deși părțile rămân responsabile individual
pentru îndeplinirea obliga
țiilor lor legale/statutare, ele cooperează pentru a
îndeplini în comun activități strânse legate de îndeplinirea scopului menționat mai
sus sau pentru a se sprijini reciproc în îndeplinirea atribuțiilor lor
individuale.

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, Direcția Generală de Pașapoarte și C.N. Poșta Română S.A. 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.
Direcția Generală de Pașapoarte informează persoana vizată în condițiile art. 13 si
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 şi cu privire la
existența operatorului asociat C.N. Poșta Română S.A.
Direcția Generală de Pașapoarte și C.N. Poşta Română S.A. 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. Întro asemenea situație, partea responsabilă individual de prelucrare va răspunde
direct persoanei vizate în termenul legal.
Direcția Generală de Pașapoarte și C.N. Poşta Română S.A. 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 Direcţia Generală de Paşapoarte la e-mail:
protectiadatelor.dgp@mai.gov.ro

-

pentru C.N. Poşta Română S.A.la e-mail:
protectia.datelor@posta-romana.ro

Pe tot parcursul operațiunilor de prelucrare, Direcția Generală de Pașapoarte și
C.N. Poşta Română S.A. se angajează să respecte principiile de prelucrare a datelor
cu caracter personal, să asigure protecția și securitatea datelor prelucrate, precum
şi drepturile si libertățile persoanelor vizate, reglementate prin RGPD.
De asemenea, părţile se asigură că personalul angajat nu prelucrează date cu
caracter personal fără să fie autorizat în acest sens, că respectă
confidențialitatea informațiilor şi datelor de care ia cunoștință în
derularea activităților comune şi nu le prelucrează în alte scopuri
decât acela al îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, în

conformitate cu dispozițiile aplicabile domeniului de protecție a datelor personale.
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