
Definiții 

 

• Articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (fostul articol 286 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene) precizează că „[o]rice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care 
o privesc” și prevede elaborarea unor acte legislative având ca obiect protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Actele legislative în cauză sunt aplicabile 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE instituite prin tratat sau care se întemeiază pe dispoziții din tratat. 

• Regulamentul 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date a fost 
elaborat în vederea respectării dispozițiilor tratatului și pentru a conferi persoanelor fizice drepturi garantate din 
punct de vedere juridic, pentru a defini obligațiile în materie de prelucrare a datelor care le revin operatorilor de date 
și pentru a institui o autoritate independentă de supraveghere. 

• Obiectivele Regulamentului 2018/1725 sunt protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a datelor cu caracter 
personal între acestea sau către alți destinatari stabiliți în Uniune. Mai jos sunt prezentate câteva definiții privind 
protecția datelor cu caracter personal și subiectele conexe, precum și informații privind protecția datelor cu caracter 
personal în cadrul Curții: 

Principiile de protecție a datelor 

Operatorul de date este responsabil de respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și poate 
demonstra această respectare („responsabilitate”). Orice persoană care prelucrează date cu caracter personal ar trebui să 
cunoască anumite principii de bază, care impun ca aceste date: 

• să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; 
• să fie prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime („limitări în funcție de scop”); 
• să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate 

(„reducerea la minimum a datelor”); 
• să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate („exactitate”); 
• să fie păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate 

(„limitări legate de stocare”); 
• să fie prelucrate într-un mod care le asigură securitatea adecvată („integritate și confidențialitate”); 
• să nu fie transferate unor terțe părți fără măsuri de precauție adecvate; 
• să fie prelucrate în conformitate cu drepturile persoanei vizate. 

Ce înseamnă „date cu caracter personal”? 

- „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana 
vizată”). 

- O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul 
sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale. 

- Se interzic, cu anumite excepții, prelucrarea de categorii speciale de date, definite drept date cu caracter personal care 
dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice ori apartenența la 
sindicate, și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor 
privind sănătatea sau a datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice (a se vedea articolul 10 
din Regulamentul 2018/1725). 

Operatorul de date și persoana vizată 

Operatorul de date este instituția sau organul UE, direcția generală, unitatea sau orice altă entitate organizațională care 
stabilește, singură sau împreună cu alți operatori, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Operatorii de date ai Curții sunt membrii, secretarul general, directorii și managerii principali. 

Pentru fiecare operațiune de prelucrare, trebuie să fie identificat un operator de date, iar responsabilul cu protecția datelor 
din cadrul instituției trebuie să fie notificat în prealabil. 

Persoana vizată este persoana ale cărei date cu caracter personal sunt colectate, păstrate sau prelucrate de operatorul de 
date. 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=RO


Persoană împuternicită de operator 

În cazul în care operatorii de date nu prelucrează ei înșiși datele cu caracter personal, prelucrarea este efectuată de 
o persoană împuternicită de operator, în numele acestuia. Persoana împuternicită de operator trebuie să ofere garanții 
suficiente cu privire la măsurile tehnice și organizatorice de securitate necesare și să asigure respectarea acestor măsuri. 
Persoana împuternicită de operator poate fi o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt 
organism care acționează conform instrucțiunilor – și exclusiv conform instrucțiunilor – primite de la operatorul de date. 
Atât operatorul de date, cât și persoana împuternicită de operator sunt obligați să respecte un contract sau un act juridic 
care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Persoană de contact (operator delegat)  

Persoana de contact (sau „operatorul delegat") este numită de operatorul de date și acționează conform instrucțiunilor 
acestuia din urmă. Sarcina sa este să elaboreze notificările care trebuie trimise responsabilului cu protecția datelor de către 
operatorul de date responsabil (după validare) și să țină legătura cu responsabilul cu protecția datelor atunci când acest 
lucru este necesar.  

Responsabil cu protecția datelor 

- Fiecare instituție are unul sau mai mulți responsabili cu protecția datelor pentru a asigura, în mod independent, 
aplicarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cadrul instituției. Fiecare responsabil cu protecția datelor ține 
un registru al tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din instituția sa. De asemenea, responsabilii 
cu protecția datelor oferă consiliere și formulează recomandări privind drepturile și obligațiile. Ei notifică Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal implică un element de risc (a se 
vedea mai jos) și răspund solicitărilor AEPD. Aceștia pot investiga chestiuni și incidente, la cerere sau din proprie inițiativă. 

- Începând din iunie 2010, responsabilul cu protecția datelor al Curții de Conturi Europene este Johan Van Damme, asistat 
de Dominique Savonitto.  

Ce este notificarea („evidența activităților de prelucrare”) și cine este responsabil de aceasta? 

- Notificarea este o informare prealabilă pe care operatorul de date o transmite responsabilului cu protecția datelor cu 
privire la orice operațiune de prelucrare (manuală sau electronică) în care sunt implicate date cu caracter personal. 
Notificarea este necesară numai în cazul în care se prelucrează date cu caracter personal.  

Ce este registrul responsabilului cu protecția datelor? 

- Registrul este o bază de date care conține toate notificările pe care operatorii de date le trimit responsabilului cu 
protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 31 din Regulamentul 2018/1725 impune 
responsabilului cu protecția datelor să țină un registru al activităților de prelucrare și prevede ca registrul să fie pus la 
dispoziția publicului. 

Ce înseamnă „sistem de evidență a datelor”? 

- Regulamentul 2018/1725 se aplică în toate cazurile în care sunt prelucrate date cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor. „Sistem de 
evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, 
indiferent dacă ele sunt centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice. 
- Nu are importanță unde se află sistemul. Acesta poate fi localizat la nivelul Curții, dar și la nivel instituțional, național, 
regional, local sau chiar la nivel „privat” (la o societate auditată).  

Ce înseamnă „prelucrare”?  

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, ștergerea, distrugerea etc. 

Ce înseamnă „prelucrare legală”? 

- Articolul 5 din regulament prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie necesară sau să fie urmarea 
exprimării consimțământului în acest sens. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă: 

(a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public în temeiul legislației UE sau 
care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită UE; 

(b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date; 



(c) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face 
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

(d) persoana vizată și-a dat consimțământul în mod neechivoc (aceasta înseamnă orice indicație specifică și în cunoștință de 
cauză, exprimată în mod liber, cu privire la dorințele persoanei vizate, care reprezintă acordul acesteia pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal); 

(e) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate. 

- Operatorul de date este responsabil de asigurarea prelucrării corecte și legale a datelor cu caracter personal. 

Sferă de aplicare 

- Ori de câte ori un departament al Curții prelucrează date cu caracter personal conținute într-un sistem de evidență 
a datelor (manual sau electronic), indiferent unde se află acest sistem, indiferent ce fel de date cu caracter personal sunt 
conținute în acesta și indiferent de scopul în care are loc prelucrarea, această operațiune trebuie considerată ca fiind un caz 
de prelucrare de date cu caracter personal în sensul Regulamentului 2018/1725. Regulamentul 2018/1725 se aplică și în 
cazurile în care datele cu caracter personal care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor sunt 
prelucrate de un departament al Curții. 
- Responsabilul cu protecția datelor trebuie să fie notificat cu privire la o astfel de prelucrare, prin intermediul sistemului 
de notificare (evidența activităților de prelucrare) care funcționează în cadrul Curții.  

Informații care trebuie furnizate persoanei vizate înainte de colectarea datelor cu caracter personal 
(articolul 15 din Regulamentul 2018/1725) și drepturile persoanei vizate în ceea ce privește procesul 
de prelucrare a datelor cu caracter personal (articolele 17-24 din Regulamentul 2018/1725) 

- Operatorul de date are obligația de a furniza persoanei vizate următoarele informații despre datele prelucrate:  

• identitatea și datele de contact ale operatorului de date; 
• datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; 
• scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; 
• destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; 
• dacă este cazul, intenția operatorului de date de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau 

o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 48, o trimitere la garanțiile adecvate sau 
corespunzătoare și mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care au fost puse la dispoziție;  

• perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a stabili această perioadă; 

• existența dreptului de a accesa datele cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără întârzieri nejustificate, 
în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete;  

• în anumite condiții, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal sau de a cere restricționarea 
prelucrării lor;  

• după caz, dreptul de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate de 
o situație particulară, și dreptul la portabilitatea datelor; 

• existența dreptului de a retrage consimțământul (în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ); 
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate numai pe prelucrarea automatizată, inclusiv întocmirea unui profil, 

care produce efecte juridice sau care afectează în mod semnificativ persoana vizată; 
• dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor; 
• dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară 

pentru încheierea unui contract și dacă există o obligație de a se furniza date cu caracter personal, precum și care 
sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații; 

• în cazul în care operatorul de date intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop 
decât cel pentru care acestea au fost colectate, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații 
relevante (perioadă de păstrare, drepturi etc.); 

• dreptul de a solicita ca orice modificare a datelor cu caracter personal să fie comunicată, în măsura în care este 
posibil, altor părți cărora le-au fost divulgate aceste date. 
 
Cererile trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea acestora. 
Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni. 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 

- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este o autoritate independentă de supraveghere instituită în 
conformitate cu Regulamentul 2018/1725. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, AEPD este 
responsabilă de asigurarea respectării de către instituțiile și organele UE a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special a dreptului la viață privată al acestora. AEPD este de asemenea responsabilă de consilierea 
instituțiilor și a organelor UE, precum și a persoanelor vizate, cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

- Operatorii de date au obligația de a coopera cu AEPD, în special prin acordarea accesului la informații. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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