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Procedura de acordare a audienţelor de către conducerea
Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal :
- se pot înscrie în audienţă la conducerea instituţiei persoanele care au depus la autoritatea de
supraveghere o petiţie, cerere, sesizare, plângere sau notificare şi nu sunt mulţumite de
modalitatea de soluţionare a acesteia, precum şi reprezentanţii entităţilor controlate;
- audienţa se acordă la cererea expresă a persoanei interesate, realizată în scris, prin
completarea unui formular în cadrul audienţei acordate de consilierul de serviciu sau transmis
prin poştă, e-mail sau fax;
- cererea trebuie să cuprindă, pe lângă datele de identificare ale solicitantului şi coordonatele
de contact, motivele înscrierii în audienţă şi eventualele acte doveditoare, pentru a se da
posibilitatea verificării din timp a aspectelor sesizate, astfel încât solicitantul să primească un
răspuns competent în concordanţă cu problema sesizată;
- cererea se înregistrează în Registrul General al autorităţii de supraveghere;
- solicitările de primire în audienţă la preşedinte şi vicepreşedinte se realizează cu indicarea
aspectelor în legătură cu care se doreşte acordarea audienţei şi numai dacă persoana interesată
nu a fost mulţumită de soluţionarea acestora din partea şefilor de compartimente sau aceştia
din urmă nu au competenţa legală de a soluţiona cele reclamate;
- solicitantul audienţei este informat telefonic în legătură cu data acordării audienţei şi numai
dacă solicită în mod expres în cererea de audienţă se va transmite un răspuns scris, prin poşta
electronică sau ordinară;
- după caz, audienţa se acordă în prezenţa titularului/titularilor de lucrare, a şefului de
compartiment şi/sau a altor persoane anume desemnate de conducerea autorităţii;
- solicitanţii audienţelor (persoane fizice sau reprezentanţi ai operatorilor de date cu caracter
personal) se vor prezenta la sediul autorităţii cu un act de identitate asupra lor şi/sau
împuternicirea acordată; dacă apreciază ca necesară, pot avea redactată şi o petiţie cu
aspectele pe care doresc să le prezinte cu ocazia audienţei;
- rezultatul audienţei se consemnează într-o notă internă ce se anexează la dosarul lucrării
principale;
- persoana căreia i s-a acordat o audienţă la conducerea autorităţii nu poate solicita o nouă
audienţă pe aceeaşi temă, decât în cazul în care autoritatea consideră că au fost prezentate
temeiuri justificate în acest sens.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit notificării nr. 4220, în conformitate cu
Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de control şi investigare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.

