CONSILIUL EUROPEI
COMITETUL MINISTRILOR

RECOMANDAREA NR. R (87) 15
A COMITETULUI DE MINISTRII AI STATELOR MEMBRE
CE REGLEMENTEAZA UTILIZAREA DATELOR PERSONALE IN SECTORUL
POLITIENESC
(Adoptata de Comitetul de Ministrii pe 17 Septembrie 1987 la a 410-a intalnire a Ministrilor
Adjuncti)
Comitetul ministrilor, in cadrul conditiilor Art. 15b al Statutului Consiliului Europei,
Considerand ca scopul Consiliului Europei este sa obtina o unitate mai mare intre membrii sai;
Stiind de cresterea utilizarii procesarii automate a datelor personale in sectorul politienesc si
de posibilele beneficii obtinute prin utilizarea calculatoarelor si a altor mijloace tehnice in acest
domeniu ;
Luand in considerare deasemenea si ingrijorarea in privinta posibilelor amenintari la adresa
intimitatii indivizilor ce creste prin utilizarea abuziva a metodelor de procesare ;
Recunoscand nevoia, pe o parte, de a echilibra interesul societatii in prevenirea si suprimarea
ofenselor criminale si a mentinerii ordinii publice si, pe de alta parte, interesul indivizilor si drepturile
lor la intimitate ;
Tinand cont de prevederile Conventiei pentru Protectia Indivizilor cu privire la Prelucrarea
Automata a Datelor Personale din 28 Ian 1981 si, in special, de derogarile permise in Art. 9 ;
Avand in vedere, deasemenea, prevederile Art 8 din Conventia privind Protectia Drepturilor
Omului si a Libertatilor Fundamentale,
Recomanda guvernelor statelor membre sa :
- fie ghidate in legea interna si in aplicarea specifica de principiilore mentionate in aceasta
recomandare
si
- sa asigure publicitatea prevederilor mentionate in aceasta recomandare si, in
particularspecial, a drepturilor pe care aplicarea ei le confera indivizilor.

Anexa la Recomandarea nr. R (87) 15
Scop si definitii
Principiile continute in aceasta recomandare se aplica colectarii, stocarii, colectarii, utilizarii
si comunicarii de date personale in scopuri politienesti care sunt supuse prelucrarii automate.
Pentru scopurile acestei recomandari, expresia „date personale” acopera orice informatie
legata de un individ indentificat sau indentificabil. Un individ nu va fi privit ca „identificabil” daca
identificarea solicita o perioada de timp, costuri si putere de lucru in cantitati nerezonabile.
Expresia „in scopuri politienesti” acopera toate insarcinilearile pe care autoritatile de politie
trebuie sa le duca la indeplinire pentru prevenirea si surpresare suprimarea ofenselor criminale si a
mentinerii ordinii publice.
Expresia „corp responsabil” (operator de date) denota autoritatea, serviciul sau orice alt corp
organism public ce este competent, in concordanta cupotrivit legeaii nationala, sa decida in cazulcu
privire la scopul unui document automatizat, categoriile de date personale care trebuiesc stocate si
operatiuniile ce se aplica acestora.
Un stat membru poate extinde pricipiile continute in aceasta recomandare catre date personale
ce nu sunt supuse prelucrarii automate.
Prelucrarea manuala a datelor nu ar trebui sa aiba loc daca scopul este de a evita prevederile
acestei recomandari.
Un stat membru poate extinde principiile continute in aceasta recomandare la datele ce au
legatura cu grupurile de persoane, asociatii, fundatii, companii, corporatii, sau orice alt corp organism
alcatuit direct sau indirect din indivizi, fie ca acestea poseda au sau nu personalitate legalajuridică.
Prevederile acestei recomandari nu ar trebui interpretate ca limitatoare sau in alta ordine de
idei ca afectand posibilitatea unui stat membru de a extinde, acolo unde este cazul, anumite principii
din cele mentionate catre colectarea, stocarea si utilizarea datelor personale in scopul securitatii de
stat.
Principii de baza
Principiul 1 – Control si notificare
(control in sensul de „a avea controlul”)
1.1

Fiecare stat membru ar trebui sa aiba o autoritate de supraveghere independenta, in afara
sectorului politienesc, care ar trebui sa fie responsabila cu asigurarea respectarii principiilor
continute in aceasta recomandare.

1.2

Noi mijloace tehnice pentru prelucrarea datelor pot fi introduse doar daca au fost luate toate
masurile rezonabile pentru a asigura ca utilizarea acestora se conformeaza cu spiritului
legislatiei protectiei datelor existentea.

1.3

Corpul Organismul responsabil ar trebui sa consulte autoritatea de supraveghere, anterior, in
avans in orice caz situatie in care introducerea metodelor de prelucrare automata ridica
intrebari in privinta aplicarii acestei recomandari.

1.4

Documentele automatizate permanent ar trebui notificate la autoritatiiea de supraveghere.
Notificarea ar trebui sa specifice natura fiecarui document declarat, corpul organismul
responsabil cu prlucrarea sa, scopul, tipul de date continute in document si persoanele catre
care sunt comunicatedestinatarii dateleor.

Documentele Ad-hoc ce au fost creeate la momentul unor investigatii particulare ar trebui
deasemenea notificate la autoritatea de supraveghere in concordanta cupotrivit conditiilore stabilite cu
cel din urma, luand in considerare natura specifica a acestor documente, sau in concordantapotrivit cu
legislatiaei nationalea.
Principiul 2 – Colectarea datelor
2.1

Colectarea datelor personale pentru scopuri politienesti ar trebui limitata la strictul necesar
pentru prevenirea unui pericol real sau suprimarea unei anume ofense criminale. Orice
exceptie de la aceasta prevedere ar trebui sa fie supusa subiect al legislatiei nationale
specifice.

2.2

Atunci cand datele privind o persoana sunt colectate si stocate fara consimtamantul acesteia si
nu au fost sterse, persoana vizata ar trebui sa fie informata, dupa ce nu mai exista posibilitatea
ca obiectivul activitati politienesti sa fie prejudiciat, ca datele sale sunt stocate.

2.3

Acolo unde datele privind un individ au fost colectate si stocate fara consimtamantul acestuia,
si doar daca acestea nu sunt sterse, acesta ar trebui informat, atunci cand se poate, ca sunt
tinute informatii despre el imediat cum obiectivul activitatii politienesti are sanse foarte mici
sau nule de a fi prjudiciat.

2.4

Colectarea datelor prin mijloace tehnice de supraveghere sau orice alte metode automate ar
trebui mentionate in prevederile specifice.

2.5

Colectarea datelor indivizilor, ar trebui interzisa in cazul in care este efectuata doar in baza
faptului ca au o anume origine rasiala, anume convingeri religioase, comportament sexual sau
opinii politice sau apartin anumitor miscari sau organizatii ce nu sunt interzise de lege.
Colectarea de date privind acestei factori informatii poate fi efectuata doar daca este absolut
necesara pentru scopurile unei investigatii anume.
Principiul 3 – Stocarea datelor

3.1

Pe cat posibil, stocarea datelor personale pentru scopuri politienesti ar trebui limitata la date
exacte si la acele date care sunt necesare pentru a permite corpurilor organelor de politie sa isi
efectueze sarcinile atibutiile legale in cadrul legii nationale si a obligatiilor date de legea
internationala.

3.2

Pe cat posibil, catogoriile diferite de date stocate ar trebui diferentiate in concordanta cu
gradul de acuratete sau legalitate si, in particular, datele bazate pe fapte ar trebui diferentiate
de datele bazate pe pareri sau cunostinte personale.

3.3

Acolo Atunci candunde datele care au fost colectate pentru in scopuri administrative trebuie
stocate permanent, ar trebui stocate in documente separate. In orice caz, ar trebui luate masuri
ca datele administrative sa nu fie supuse regulilor aplicabile datelor politienesti.
Principiul 4 – Utilizarea datelor de catre politie

4.

Supus Potrivit principiului 5, datele personale colectate si stocate de politie in alte scopuri
politienesti ar trebui utilizate exclusiv pentru acele scopuri.

Principiul 5 – Comunicarea datelor

5.1

Comunicarea cu sectorul politiei
Comunicarea datelor intre corpurile organele de politienesti pentru a fi utilizate in scopuri
politienesti ar trebui permisa daca exista un interes legitim pentru o asemenea comunicare in cadrul
puterilor legale ale acestor corpuri.
5.2.1

Comunicarea cu alte corpuri publice
Comunicarea datelor catre alte corpuri organe publice ar trebui sa fie permisibila daca, intr-un
caz particular:
a) exista o obligatie legala clara sau autorizatie, sau cu autorizatia autoritatii de
supraveghere, sau daca,
b) aceste date sunt indispensabile recipientului destinatar pentru a ii permite sa isi
indeplineasca propriile sarcini atributii legale si cu conditia ca scopul colectarii sau
procesarii prelucrarea ce urmeaza sa fie dusa la indeplinire de recipient destinatar nu
este incompatibil cu procesarea prelucrarea originala, iar si obligatiile legale ale
corpului organului comunicativ emitator nu sunt contrare acestuia.
5.2.2
Mai mult, comunicarea cu alte corpuri publice este permisa ca exceptie daca, in caz
particular:
a) Comunicarea este fara indoiala in interesul persoanei vizate si ori persoana vizata si-a
dat consimtamantul sau ori circumstantele sunt de asa natura sa incat permita o presupunere clara a
consimtamantului, sau daca,
b) Comunicarea este necesara pentru a preveni un pericol iminent si serios.
5.3.1

Comunicarea catre partile private
Comunicarea datelor catre partile private ar trebui permisa doar daca, in caz particular,
exista o obligatie sau autorizatie clara, sau cu autorizatia autoritatii de supraveghere.
5.3.2

Comunicarea catre partile private este permisa ca exceptie daca, in caz particular:
a) Comunicarea este fara indoiala in interesul persoanei vizate si ori persoana vizata si-a
dat consimtamantul sau circumstantele sunt de asa natura sa incat permita o presupunere clara a
consimtamantului, sau daca,
b) Comunicarea este necesara pentru a preveni un pericol iminent si serios.
5.4

Comunicarea internationala
Comunicarea datelor catre autoritatile straine ar trebui restrictionate la corpuri organe de
politienesti. Aceasta Aar trebui permisa doar:
a) daca exista o prevedere legala clara in cadrul legislatiai nationalae sau internationalae
b) In absenta unei asemenea prevederi, daca transmiterea este necesara pentru prevenirea
unui pericol serios si iminent sau espentru suprimarea unei ofense criminaleinfractiuni

serioase in cadrul legii ordinareobisnuite, si cu conditia ca reglementarile domestice
interne pentru protectia persoanei nu sunt prejudiciate.
5.5.1

Solicitarea comunicarii
Supusa Subiect al unor prevederi legale specifice continute in legislatia nationala sau in
acorduri internationale, solicitarile de comunicare a datelor ar trebui sa contina atat indicatii catre
persoana sau corpul organismul ce le solicita cat si motivul solicitarii si obiectivul sau.
5.5.2

Conditii de comunicare
Pe cat posibil, calitatea datelor ar trebui sa fie verificatae cel mai tarziu la momentul
comunicarii. Pe cat posibil, in toate comunicarile de date, deciziile judiciare, intrucat si deciziile de a
nu acuza, ar trebui indicate, iar si datele bazate pe pareri sau cunostinte personale verificate la sursa
inainte sa fie comunicate si, in acelasi timp, ar trebui indicat gradul de acuratete sau legalitate indicat.
Daca se descopera ca datele nu mai sunt exacte si la ziactualizate, acestea ar trebui sa nu mai
fie comunicate. Daca datele care nu mai sunt exacte sau la ziactualizate au fost comunicate, corpul
organul comunicator emitator ar trebui sa informeze, pe cat posibil, toti recipientii destinatarii datelor
de cu privire la non-conformitatea acestora.
5.5.3

Protectia pentru comunicare
Datele comunicate catre alte corpuri publice, partile private si autoritatile straine nu ar trebui
utilizate pentru alte scopuri decat cele specificate in cererea de comunicare.
Utilizarea datelor pentru alte scopuri ar trebui, fara prjudiciu adus paragrafelor
la 5.2 la 5.4 ale acestui principiu, supusa unui acord al corpului organului comunicativemitator.

de

5.6

Interconectarea de documente si accesul on-line la documente
Interconectarea documentelor cu documente detinute in diferite scopuri este supusa oricareia
din urmatoarele conditii:
a) garantarea acordarea unei autorizatii de catre corpul organul supraveghetor in scopul
efectuarii unei investigatii in cazul unei infractiunitr-o ofensa specialea, sau
b) in concordantaprin respectarea unei cu o prevederie legalae clarea
Accesul direct/on-line la un document ar trebui permis doar daca este in
concordantarespecta prevederile cu legislatieia domestica interne ce ar trebui sa ia in considerare
principiile de la 3 la 6 ale acestei recomandari.
Principiul 6 – Ppublicitate, dreptul de acces la documentele politiei,
Dreptul de rectificare si dreptul de apel
6.1

Autoritatea de supraveghere ar trebui sa ia masuri pentru a isi confirma ca publicul este
informat de existenta documentelor ce sunt supuse notificarii precum si de drepturile lor cu
privire la aceste documente. Implementarea acestui principiu ar trebui sa ia in considerare
natura documentelor ad-hoc, in special necesitatea de a evita prejudicii serioase aduse la
executarea unei insarciniari legale a corpurilor organelor de politienesti.

6.2

Persoana vizata ar trebui sa poata obtine acces la un document al politiei la intervale
rezonabile de timp si fara intarzierie excesivea in concordanta cu aranjamentele prevazute de
legea domesticainterna.

6.3

Persoana vizata ar trebui sa poata obtine, atunci cand este adecvat, rectificarea datelor sale ce
sunt retinute continute intr-un document.

Datele personale pe care exercitarea dreptului de acces le descopera ca fiind inexacte sau
care sunt gasite ca a fi excesive, nepotrivite sau irelevante in aplicarea aplicarea oricaror alte principii
continute in aceasta recomandare ar trebui sterse sau corectate sau sa fie supuse unei declaratii
corectoare atasata documentului.
O asemenea stergere sau masura corectiva ar trebui sa se extinda pe cat posibil tuturor
documentelor cu legatura la documentul corectat in cadrul politiei, daca nu imediat, ar trebui facuta,
cel tarziu, la momentul urmatoarei prelucrari a datelor sau urmatoarea comunicare.
6.4
Exercitarea dreptului de acces, rectificarea si stergerea ar trebui sa fie restrictionatae doar in
cazul in care o restrictie este indispensabila pentru exercitarea insarcinairilor legale ale politiei sau
pentru protejarea persoanei vizate sau a drepturile si libertatile altora.
In interesul persoanei vizate, o declaratie scrisa poate fi exclusa prin lege in anumite cazuri.
6.5 Un refuz sau o restrictie a acestor drepturi ar trebui motivata in scris. Ar trebui sa fie posibil sa se
refuze sa comunicearea motivului doar daca este indispensabil pentru exercitarea unei sarcini
legale sau daca este necesar pentru protejarea drepturilor si a libertatilor altora.
6.6 Acolo Atunci candunde accesul este refuzat, persoana vizata ar trebui sa poata face apel la
autoritatea de supraveghere sau catre un alt corp organism independent care se va asigura ca
refuzul este bine intemeiat.
Principiul 7 – Perioada de stocare si aducerea la ziactualizarea a datelor
7.1

Masurile trebuiesc luate astfel incat datele personale pastrate in scop politienesc sa fie sterse
daca nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurile in pentru care au fost stocate.

In acest scop , se va lua in considerare, in mod special, de urmatorul criteriu: necesitatea de
a retine stoca datele in vederea unei concluzii sau investigatii intr-un caz special; o decizie judiciara
finala, in special o achitare; reabilitare; condamnari efectuate; amnistitii; varsta persoanei vizate,
categorii de date particulare.
7.2

Regulile ce au ca scop fixarea perioadelor de stocare pentru diferite categorii de date
personale precum si verificari periodice a calitatii acestora ar trebui stabilite in comun acord
cu autoritatea de supraveghere sau in concordanta cu legea domestica.
Principiul 8 – Securitatea datelor

8. Corpul Organismul responsabil ar trebui sa ia toate masurile necesare pentru a asigura o securitate
fizica si logica a datelor potrivita si a preveni accesul, comunicarea sau alterarea modificarea
neautorizata a acestora.
Caracteristicile si continuturile diferite ale documentelor ar trebui, in acest scop, sa fie luate
in considerare.

