
 

 

 

Bine ați venit pe site-ul responsabilului cu protecția datelor 

Curtea de Conturi Europeană se supune obligațiilor legale specifice privind protecția datelor cu caracter 
personal și prelucrarea acestor date. Aceste obligații sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 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. 

Pe lângă faptul că precizează principiile juridice care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile europene, Regulamentul (UE) 2018/1725 cere fiecărei instituții sau organism să numească cel 
puțin o persoană drept „responsabil cu protecția datelor”.  

Principala sarcină a responsabilului cu protecția datelor este de a acționa în mod independent pentru a se 
asigura că regulamentul este aplicat în instituția sa. 

Responsabilului cu protecția datelor îi revin următoarele sarcini: 

- să informeze și să consilieze persoana responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum 
și personalul/subcontractanții care prelucrează date cu caracter personal cu privire la obligațiile și 
drepturile lor în ceea ce privește protecția datelor; 

- să monitorizeze respectarea Regulamentului privind protecția datelor și a altor acte legislative ale UE 
care conțin dispoziții referitoare la protecția datelor; 

- să monitorizeze respectarea politicilor persoanei responsabile de prelucrarea datelor sau ale persoanei 
împuternicite de aceasta în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea 
responsabilităților; 

- să sensibilizeze și să formeze personalul implicat în operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; 

- să desfășoare sau să organizeze audituri cu scopul de a verifica respectarea obligațiilor în materie de 
protecție a datelor; 

- să se asigure că persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt informate cu privire 
la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului privind protecția datelor; 

- să furnizeze consiliere, în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, cu privire la 
necesitatea unei notificări sau a unei comunicări cu privire la confidențialitate, integritate și/sau 
disponibilitate; 

- să furnizeze consiliere atunci când are loc o evaluare a impactului asupra protecției datelor, să 
monitorizeze realizarea acestei evaluări și să consulte Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în 
cazul în care există îndoieli cu privire la necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra 
protecției datelor; 

- să furnizeze consiliere în ceea ce privește necesitatea unei consultări prealabile a Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să 
genereze un risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice și operatorul de date 
consideră că acest risc nu poate fi atenuat prin mijloace rezonabile având în vedere tehnologiile 
disponibile și costurile implementării; 

- să răspundă solicitărilor adresate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor; 
- să garanteze faptul că operațiunile de prelucrare nu afectează negativ drepturile și libertățile 

persoanelor ale căror date sunt prelucrate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725


 

 

Responsabilul cu protecția datelor are de asemenea obligația de a menține un registru al tuturor activităților de 
prelucrare de date cu caracter personal desfășurate de Curtea de Conturi Europeană. Registrul, care trebuie să 
conțină informații ce explică scopul și condițiile operațiunilor de prelucrare, este accesibil tuturor părților 
interesate. 

Responsabilul cu protecția datelor poate adresa recomandări practice vizând îmbunătățirea protecției datelor în 
cadrul Curții de Conturi Europene și poate oferi Curții, precum și operatorilor de date și persoanelor 
împuternicite de aceștia, consiliere cu privire la protecția datelor. 

Comitetul pentru personal, operatorii de date și persoanele împuternicite de către operatori sau orice alte 
persoane fizice pot consulta responsabilul cu protecția datelor cu privire la orice subiect legat de interpretarea 
sau de aplicarea regulamentului, fără să recurgă la canalele oficiale. 

Din proprie inițiativă sau la cererea responsabilului de tratarea datelor ori a persoanei care tratează date cu 
caracter personal, a Comitetului pentru personal în cauză sau a oricărei alte persoane fizice, responsabilul cu 
protecția datelor poate să cerceteze probleme și fapte legate direct de sarcinile sale, care i-au fost aduse la 
cunoștință, prezentând un raport persoanei care a solicitat cercetarea sau operatorului ori persoanei 
împuternicite de acesta.  

Nimeni nu poate suferi un prejudiciu pentru că a contactat responsabilul cu protecția datelor în legătură cu 
o încălcare prezumată a dispozițiilor regulamentului. 

Johan Van Damme 
Responsabil cu protecția datelor 
Birou K1 2/33 
Tel.: +352 4398-47777 
E-mail: ECA-DATA-PROTECTION(at)eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf
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