Ghid pentru completarea raportului anual
prezentat de autorităţile publice Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
I.

Date generale de identificare:

- denumirea operatorului
Acest punct se completează cu menţionarea denumirii autorităţii publice în
cauză, fără a fi utilizate prescurtări.
- sediul operatorului
Acest punct se completează cu adresa completă a sediului autorităţii publice în
cauză.
- numărul / numerele de înregistrare a notificării / notificărilor în
registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter
personal
Acest punct se completează prin indicarea numărului de înregistrare a notificării
din registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal ţinut de
autoritatea de supraveghere şi care a fost comunicat de aceasta autorităţii publice în
cauză. Precizăm că acest număr este diferit de numărul de operator, comunicat
anterior unor autorităţi publice.
- persoană împuternicită, reprezentant
Acest punct se completează, dacă este cazul, prin indicarea persoanei
împuternicite, în accepţiunea dată acestui termen de art. 3 lit. f) din Legea nr.
677/2001, sau prin indicarea, dacă este cazul, a reprezentantului respectivei autorităţi
publice, în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 677/2001. Potrivit dispoziţiilor de mai sus, împuternicit este persoana fizică
sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice,
instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter
personal pe seama operatorului. Reprezentant este persoana stabilită în România,
desemnat în această calitate numai de către un operator care nu e stabilit în România
şi care efectuează prelucrări de date prin utilizarea de mijloace de orice natură situate
pe teritoriul României.
- persoana de contact
Acest punct se completează prin menţionarea numelui, funcţiei şi numărului
de telefon la care poate fi contactată persoana desemnată cu aplicarea Legii nr.
677/2001, din cadrul autorităţii publice în cauză.
Precizăm că informaţiile de mai sus, solicitate operatorului, sunt necesare
pentru a se asigura o optimă comunicare între autorităţile publice şi autoritatea de
supraveghere.

II.

Date statistice cu privire la notificări:

- numărul de notificări în anul respectiv
La acest punct pot fi menţionate notificarea/notificările sau informaţii despre
eventualele modificări/completări la notificarea/notificările efectuate de autoritatea
publică în cauză către autoritatea de supraveghere, în cursul unui an calendaristic.
Notificarea se completează o singură dată, pentru un singur scop sau scopuri corelate,
cu formularea generică a scopului. Nu este necesară completarea unei notificări de
fiecare dată când are loc o prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul
respectivei autorităţi.
- numărul de transferuri efectuate în străinătate în anul respectiv
La acest punct se pot menţiona notificarea sau eventualele modificări/
completări la notificarea/notificările privind transferul datelor cu caracter personal în
străinătate, efectuate de autoritatea publică în cauză către autoritatea de supraveghere,
în cursul unui an calendaristic, în cazul în care acesta este cerut de Legea nr.
677/2001. În cazul transferului de date efectuat în baza prevederilor unei legi speciale
sau ale unui acord internaţional ratificat de România, în special dacă transferul se
face în scopul prevenirii, cercetării sau reprimării unei infracţiuni, nu este necesară
notificarea prealabilă a autorităţii de supraveghere.
III.

Date statistice cu privire la respectarea exercitarea drepturilor persoanei
vizate:

-numărul de solicitări de acces, conform art. 13 din Legea nr. 677/2001;
Acest punct se completează cu menţionarea numărului de situaţii în care
autoritatea publică în cauză a primit de la o persoană a cărei date le prelucrează
(persoană vizată) o cerere scrisă, datată şi semnată, prin care aceasta a solicitat
confirmarea că datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de respectiva
autoritate publică.
-numărul de solicitări de rectificare, modificare, actualizare sau
ştergere a datelor cu caracter personal, conform art. 14 din Legea nr.
677/2001;
Acest punct se completează cu menţionarea numărului de situaţii în care
autoritatea publică în cauză a primit de la o persoană a cărei date le prelucrează
(persoană vizată) o cerere scrisă, datată şi semnată, prin care aceasta a solicitat
rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a
datelor sale cu caracter personal.

-numărul de opoziţii, conform art. 15 din Legea nr. 677/2001.
Acest punct se completează cu menţionarea numărului de situaţii în care
autoritatea publică în cauză a primit de la o persoană a cărei date le prelucrează
(persoană vizată) o cerere scrisă, datată şi semnată, prin care aceasta şi-a exprimat
opoziţia ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări.
IV.

Aspecte specifice, legate de:

a) natura datelor cu caracter personal prelucrate
Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct
sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi,
cu titlu de exemplu, numele, prenumele, adresa, telefon, imaginea, vocea, situaţia
economico-financiară, profesia. Întrucât Legea nr. 677/2001 stabileşte reguli speciale
privind prelucrarea anumitor categorii de date, se vor menţiona mai ales situaţiile în
care autoritatea publică s-a confruntat cu prelucrarea datelor cu caracter personal
reglementate prin art. 7, 8, 9 şi 10 din lege, precum şi situaţiile în care au devenit
incidente excepţiile de la aplicarea regulilor speciale de prelucrare a anumitor
categorii de date.
Categorii speciale de date sunt datele cu caracter personal care denotă originea
rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară,
apartenenţa sindicală, la un partid politic sau la o organizaţie religioasă a persoanei
vizate, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, datele cu caracter personal
având funcţie de identificare (date genetice şi biometrice), precum şi datele privind
săvârşirea de infracţiuni, privind condamnări penale şi măsuri de siguranţă, privind
sancţiuni disciplinare sau contravenţionale.
b) categoriile de persoane vizate
Acest punct se completează prin menţionarea categoriilor de persoane ale căror
date cu caracter personal sunt prelucrate de autoritatea publică în cauză, în funcţie de
specificul activităţii sale. În acest sens, exemplificativ, menţionăm: contribuabili,
justiţiabili, clienţi, consumatori, debitori, candidaţi, electori, etc.
c) operaţiunile de prelucrare
La acest punct se vor menţiona mai ales prelucrările realizate cu ajutorul noilor
tehnologii informaţionale.
d) măsurile tehnice şi organizatorice adoptate pentru securitatea
datelor cu caracter personal prelucrate
La acest punct se vor avea în vedere mai ales politicile de securitate a datelor,
stabilite de fiecare autoritate publică, prin regulamente de ordine interioară sau
instrucţiuni pentru împuterniciţi, reprezentanţi, utilizatori, care să răspundă cerinţelor
minime de securitate prevăzute în Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002.

V.

Evoluţii înregistrate de la redactarea raportului precedent
La acest punct vor fi semnalate elementele de noutate apărute în activitatea
autorităţii publice în cauză în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
VI.

Dificultăţi întâmpinate în aplicarea cadrului legislativ în domeniu
La acest punct se vor menţiona problemele cu care autoritatea publică în cauză
s-a confruntat în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi cu
punerea în aplicare a Legii nr. 677/2001.
De asemenea, la acest punct se pot face orice propuneri sau sugestii în domeniul
protecţiei datelor cu caracter personal.

