
 
 

PROTECȚIA DATELOR – DECLARAȚIE SPECIFICĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 
SOLICITĂRI DE INFORMAȚII ȘI DE ACCES LA DOCUMENTE 

 

 
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de Conturi 
Europeană a datelor cu caracter personal furnizate de persoanele fizice care completează formularul 
de contact și care selectează categoria „Solicitări cu caracter general” sau care transmit Curții 
o solicitare de informații, o solicitare de acces la documente sau alt tip de comunicații.  
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal și le garantează confidențialitatea. 
Contactând Curtea de Conturi Europeană, sunteți de acord cu practicile în materie de prelucrare 
a datelor descrise în prezenta declarație. 
 
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră? 
Operațiunile de prelucrare a datelor legate de solicitările de informații sau de acces la documente sunt 
efectuate sub responsabilitatea șefului Serviciului juridic, care este operatorul de date. 
 
De ce colectează Curtea datele dumneavoastră? 
Scopul prelucrării datelor este acela de a răspunde în mod prompt și satisfăcător la toate solicitările 
de informații/acces la documente pe care publicul larg le adresează Curții, precum și cetățenilor care 
comunică Curții informații în mod voluntar. De asemenea, Curtea colectează adresa IP pentru 
a asigura legitimitatea solicitării și securitatea informațiilor. 
 
Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră? 
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este constituit de 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.  
Solicitările de informații și de documente sunt prelucrate în conformitate cu articolul 15 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, cu articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu Decizia nr. 12-2005 a Curții de Conturi Europene privind accesul public la documentele 
Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată ulterior prin Decizia nr. 14-2009 a Curții. 
 
Ce date cu caracter personal sunt colectate? 
Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa IP, sexul, naționalitatea și orice alte date cu caracter 
personal pe care alegeți să le furnizați și cu a căror prelucrare sunteți de acord. 
 
Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi vor fi comunicate aceste date? 
Personalul Serviciului juridic al Curții are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și le va 
prelucra pe baza principiului need to know (accesul la date este restrâns la acele persoane care au 
într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective). Este posibil ca aceste date să fie comunicate și 
altor servicii ale Curții acolo unde se consideră că acest lucru este necesar pentru a se putea răspunde 
solicitării dumneavoastră (de exemplu, atunci când chestiunea menționată în solicitare este de 
competența unui alt serviciu al Curții).  
Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate altor destinatari, cum ar fi: auditori 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=RO
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_RO.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014ro.pdf


interni și/sau externi, Direcția de traduceri a Curții (dacă este nevoie de traducere), responsabilul cu 
protecția datelor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Ombudsmanul European, în cazul 
în care depuneți o plângere, sau o altă instituție ori un alt organism al UE. 
 
Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate a datelor 
dumneavoastră sau a accesului neautorizat la acestea? 
Datele dumneavoastră sunt stocate în condiții de siguranță în centrul de date al Curții, situat în 
Luxemburg. Prin urmare, sunteți acoperit(ă) de numeroasele măsuri pe care Curtea le-a luat pentru 
a proteja disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea propriilor active electronice. 
Accesul la datele cu caracter personal este limitat la un anumit grup de utilizatori. Drepturile de acces 
sunt acordate pe baza principiului need to know (accesul la date este restrâns la acele persoane care 
au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective), ținând seama de rolul, de postul și de 
responsabilitățile persoanei respective. Aceste drepturi sunt actualizate în permanență, pe măsură ce 
atribuțiile personalului se schimbă.  
Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a normelor privind drepturile de acces și pentru 
respectarea normelor privind protecția datelor revine secretarului general al Curții, dar acesta 
a delegat unele responsabilități în aceste domenii către diferite entități.  
Responsabilul cu securitatea informațiilor din cadrul Curții se asigură de faptul că politica instituției în 
materie de securitate a informațiilor este pusă în aplicare în mod corect și că eficiența controalelor 
aferente este verificată.  
 
Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate vor fi șterse din registrul ECA-INFO după cinci 
(5) ani de la data la care ați transmis solicitarea. 
 
Care sunt drepturile dumneavoastră? 
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite la 
articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725. 
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără 
întârzieri nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.  
În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
sau de a cere restricționarea utilizării lor. După caz, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, 
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în 
care vă aflați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor. 
Puteți solicita ca orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie comunicată, în 
măsura în care este posibil, altor părți cărora le-au fost divulgate aceste date. 
Cererea dumneavoastră va fi analizată și se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără întârzieri 
nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această 
perioadă poate fi prelungită cu încă două luni. 
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de contact 
de mai jos. 
 
Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau reclamații? 
Primul punct de contact este reprezentat de operatorul de date, cu care puteți lua legătura la adresa 
eca-info(at)eca.europa.eu. 
În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să depuneți o plângere legată de 
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa și responsabilului pentru 
protecția datelor: 



Cour des comptes européenne 
Délégué à la protection des données 
12 rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
De asemenea, în orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor (edps(at)edps.europa.eu) în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră 
cu caracter personal. 


