
 

 

 

PROCEDURĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERILOR 
PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE ÎN 
TEMEIUL REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

 
INTRODUCERE 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016 înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor 
din 1995 și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 / 
CE privind protecția datelor. Scopul acestuia este de a proteja „drepturile și libertățile” persoanelor fizice 
identificate sau identificabile (persoane vizate) și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt 
prelucrate fără cunoștința lor și, ori de câte ori este posibil, să fie prelucrate cu consimțământul lor. 

 CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, cu sediul în Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, telefon +40-
(0)758028613, e-mail: acafar@centruldezvoltaresociala.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare: 29203305, 
Operator de date cu caracter personal, în calitate de Beneficiar, SINDICATUL VALAHIA TÂRGOVIȘTE, cu sediul 
în Târgoviște,  Șoseaua Găești, nr. 18, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245 213 926, mobil 0722 420 851, e-
mail valahia1@gmail.com, cod de identificare fiscală 4495719, Operator de date cu caracter personal, în 
calitate de Partener 1 al proiectului și  SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL, cu sediul in Iasi, Sos. 
Moara de foc, nr.12, bl. 407, sc. B, sp. Com 2, tel 0733085911, e-mail: e-mail livioara.anghel@gmail.com, cod 
de identificare fiscala RO23028574, Operator de date cu caracter personal, în calitate de Partener 2 al 
proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „ACAFAR 
– Angajați Calificați prin Acces la Formare Profesională continuă a Adulților din România, prin contractul de 
finanțare nr. POCU/726/6/12/135438, trebuie să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre 
cu privire la datele cu caracter personal și protecția „drepturilor și libertăților” persoanelor ale căror informații 
sunt colectate și procesate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). 

SCOPUL ŞI OBIECTUL 

Scopul acestei proceduri este de a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice - în special a dreptului la viață privată și la protecția prelucrării datelor cu caracter personal - care 
stabilesc raporturi cu Operatorul, în cadrul relațiilor de muncă, contractuale ori persoane fizice (ex. participanți 
la cursurile de specializare) care se consideră vizate. 

Prezenta procedură stabilește modul de soluționare a cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate 
depuse personal sau de reprezentanții legali/persoanele împuternicite de acestea. 



 

 

DEFINIȚII: 

ANSPDCP Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  
Caracter Personal. 

RGPD Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul General privind 
Protecţia Datelor).  

Persoană vizată  
 

Persoană fizică 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. 

Persoană interesată  
 

Orice persoană care își exercită drepturile prevăzute de legislația privind 
protecția datelor, considerând că are un interes în legătură cu prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal. 

Cererea pentru exercitarea 
dreptului de acces la datele 
cu caracter personal  

Orice solicitare făcută de persoana vizată, personal sau prin reprezentantul 
legal/persoana mandatată în acest sens, pentru confirmarea faptului că i se 
prelucrează sau nu date cu caracter personal, iar în caz afirmativ pentru 
acces la datele respective.  

Cererea pentru exercitarea 
dreptului la rectificarea 
datelor cu caracter personal  

Orice solicitare făcută de persoana vizată, personal sau prin reprezentantul 
legal/persoana mandatată în acest sens, pentru corectarea, actualizarea 
datelor cu caracter personal prelucrate sau completarea datelor cu 
caracter personal incomplete.  

Cererea pentru exercitarea 
dreptului la ștergerea 
datelor cu caracter personal  

Orice solicitare făcută de o persoană fizică sau prin reprezentantul 
legal/persoana mandatată în acest sens, pentru confirmarea faptului că i se 
prelucrează sau nu date cu caracter personal, iar în caz afirmativ pentru 
ștregerea datelor respective (doar în anumite situații).  

Cererea pentru exercitarea 
dreptului la restricţionarea 
datelor cu caracter personal  

Orice solicitare făcută de persoana vizată, personal sau prin reprezentantul 
legal/persoana mandatată în acest sens, pentru confirmarea faptului că i se 
prelucrează sau nu date cu caracter personal, iar în caz afirmativ pentru 
restricţionarea datelor respective (în sensul marcării datelor stocate cu 
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora).  

Cererea pentru exercitarea 
dreptului la portabilitatea 
datelor cu caracter personal  

Orice solicitare făcută de persoana vizată, personal sau prin reprezentantul 
legal/persoana mandatată în acest sens, pentru confirmarea faptului că i se 
prelucrează sau nu date cu caracter personal, iar în caz afirmativ pentru 
portabilitatea la datele respective.  

Cererea pentru exercitarea Orice solicitare făcută de un candidat/angajat/fost angajat/persoană 



 

 

dreptului la opoziție privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal  

interesată, personal sau prin reprezentantul legal/persoana mandatată în 
acest sens, pentru confirmarea faptului că i se prelucrează sau nu date cu 
caracter personal, iar în caz afirmativ pentru opoziție cu privire la prelucrări 
asupra datelor respective.  

Consimţământ  Orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de 
ambiguitate a persoanei vizate (beneficiarii proiectului - reali sau potențiali, 
înscriși voluntar în baza de date a proiectului / angajatului / fostului angajat 
/ persoanei interesate) prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau 
printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să 
fie prelucrate.  

Date cu caracter personal  Orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o 
persoană fizică 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 identităţii sale 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.  

Destinatar  Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism 
căreia/căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă 
este sau nu o parte terţă.  

Operator  Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism 
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal.  

Persoană vizată  Orice persoană care își exercită drepturile prevăzute de legislația privind 
protecția datelor, considerând că are un interes în legătură cu prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal. 

Persoană mandatată  
 

Persoana împuternicită în vederea depunerii cererii pentru exercitarea unui 
drept specific protecţiei datelor cu caracter personal în numele persoanei 
vizate.  

Prelucrare  Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.  

 

 



 

 

BAZA LEGALĂ 

Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE).  

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679. Legea nr. 102 din 
3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare.  

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

DREPTUL DE ACCES AL PERSOANEI VIZATE 

Persoana vizată are dreptul să solicite Operatorului:  

 să i se comunice dacă prelucrează datele cu caracter personal aparținând acesteia, iar în caz 
afirmativ, accesul la datele respective; 

 copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, în format electronic sau fizic; 

 informare cu privire la:  

a) scopurile prelucrării; 
b) categoriile de date cu caracter personal ale persoanei vizate; 
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; 
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter 

personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 
perioadă; 

e) existența dreptului de a solicita Operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana 
vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

f) dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP; 



 

 

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 
informații disponibile privind sursa acestora; 

h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în 
cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și 
consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată; 

i) în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație 
internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate 
referitoare la transfer. 

DREPTUL LA RECTIFICARE 

Persoana vizată are dreptul să solicite și să se opereze imediat de către Operator, sub rezerva costurilor 
disproporționate sau a imposibilității fizice sau juridice: 

a)    corectarea/actualizarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și care sunt 
prelucrate de către Operator; 

b)    întregirea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei 
declarații suplimentare; 

c) informarea cu privire la demersurile realizate pentru a se da curs cererii. 

DREPTUL LA ŞTERGEREA DATELOR 

Persoana vizată are dreptul să solicite și să se opereze, fără întârzieri nejustificate, de către 
Operator, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, în următoarele cazuri: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au 
fost colectate sau prelucrate;  

b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun 
alt temei juridic pentru prelucrare;  

c) persoana vizată se opune, din motive legate de situația sa particulară în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri și nu există motive legitime 
care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;  

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află 
operatorul. 



 

 

 
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat) nu este un drept absolut. Cererea 
persoanei vizate va fi respinsă iar datele cu caracter personal vor fi păstrateîn cazul în care este necesară 
pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru respectarea unei obligații 
legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, în scopuri de arhivare în interes 
public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII 

Persoana vizată are dreptul să solicite și să se opereze de către Operator restricţionarea prelucrării în cazul în 
care se aplică unul din următoarele cazuri: 

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice 
exactitatea datelor; 

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând 
în schimb restricționarea utilizării lor; 

c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i 
le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile 
legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, 
să fie prelucrare numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din 
motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 
O persoana vizată a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea 
restricției de prelucrare. 

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR 

Persoana vizată are dreptul: 

a) Să i se comunice datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Operatorului într-
un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat; 



 

 

b) Să solicite transmiterea acestor date altui operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe 
consimţământul acesteia sau a executării unui contract, iar acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic. 

DREPTUL LA OPOZIŢIE 

Persoana vizată are dreptul: 

a) de a se opune, din motive legate de situația sa particulară în care se află, prelucrării datelor cu 
caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și 
imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 
persoanei vizate sau în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță; 

b) de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor care o privesc, în 
scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care 
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Operatorul oferă posibilitatea persoanelor vizate, în conformitate art. 12 din GDPR, de a înainta o cerere 
scrisă, ori de câte ori va dori sa îți exercite drepturile privind protecția datelor cu caracter personal (în 
temeiul articolelor 13-22 din GDPR). 

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14 din GDPR și orice comunicare și orice măsuri luate în 
temeiul articolelor 15-22 și 34 din GDPR sunt oferite gratuit de către instituție. În cazul în care cererile din 
partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor 
repetitiv, Operatorul își exercită dreptul (în baza art. 12, alin (5)) de a lua următoarele măsuri: 

 Să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea 
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

 Să refuze să dea curs cererii. 

Forma de redactare și de expediere a cererii 

Cererea privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, reglementate de 
GDPR, este întocmită în formă scrisă și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

 datele de identificare ale persoanei care întocmește cererea/ plângerea (numele, prenumele și 
CNP-ul); 

 calitatea persoanei care întocmește cererea/ plângerea; 



 

 

 obiectul cererii, respectiv descrierea completă a informațiilor/modificărilor solicitate; 
 datele de corespondență (adresa de corespondență și adresa de e-mail), în vederea transmiterii 

răspunsului; 
 data întocmirii; 
 semnătura persoanei care întocmește cererea/ plângerea. 

În conformitate cu art. 12, alin (6), Operatorul poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare 
pentru a confirma identitatea persoanei vizate. 

Cererile pot fi expediate astfel: 

După completare, cererile se vor transmite la adresa  la adresa de email: 
acafar@centruldezvoltaresociala.ro sau direct la sediul nostru din: Iași, Str. Bălușescu nr. 2, parter. 

Forma de redactare și de expediere a răspunsului 

Răspunsul la cererea depusă de persoana vizată este întocmit în formă scrisă și va cuprinde cel puțin 
următoarele informații: 

 identitatea și datele de contact ale operatorului; scopurile în care sunt prelucrate datele cu 
caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; categoriile de date cu caracter personal 
prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dacă este 
cazul; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 
perioadă; sursa colectării datelor și drepturile persoanei vizate privind: rectificarea, ștergerea, 
restricționarea, opoziția și posibilitatea de a depune o plângere la ANSPDCP. (în cazul cererii 
privind accesul la datele cu caracter personal); 

 informații privind motivele respingerii cererii (dacă este cazul); 

 măsurile luate în temeiul articolelor 15-22 și 34 din GDPR pentru soluționarea cererii (în funcție 
de obiectul cererii: rectificarea, ștergerea, restricționarea, portarea datelor etc.). 

Răspunsul va fi expediat după cum urmează: 

 Fie în format fizic la adresa de corespondența a persoanei vizate, menționată în cerere; 

 Scanat, prin e-mail, la adresa de e-mail specificată de persoana vizată în cerere. 

 



 

 

Termenul în care se soluționează cererile 

Termenul în care Operatorul va furniza persoanei vizate orice informații menționate la articolele 13 și 14 din 
GDPR și orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 și 34 din GDPR este de maximum 30 de zile. 

Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de 
complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de 
prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. 

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Operatorul informează persoana vizată, fără 
întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri 
și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de 
atac judiciară. 

ALTE ASPECTE 

Cu prilejul exercitării oricăror drepturi de către persoana vizată sau care se consideră vizată, menționarea 
motivelor cererii și anexarea sau indicarea oricăror dovezi sau acte în sprijinul soluționării cererii constituie 
un sprijin acordat operatorului pentru a furniza cu maximă celeritate răspunsul la solicitare și a lua orice alte 
măsuri pentru valorificarea cererii. 

Anexe în lucru: 

 Anexa 1 – Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal; 
 Anexa 2 – Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal; 
 Anexa 3 – Cerere privind restricționarea prelucrării datelor personale; 
 Anexa 4 – Cerere privind portabilitatea datelor personale; 
 Anexa 5 – Cerere privind rectificarea datelor personale; 
 Anexa 6 – Răspuns la cereri privind accesul la datele prelucrate; 
 Anexa 7 – Răspuns la cereri privind ștergerea/restricționarea/ portabilitatea/  

restricționarea datelor personale. 

 
 

 


