CONVENÞIA DE LA PRUM-SCHENGEN III
Art. 33 – Definiþii, scop
1. În scopul acestei Convenþii:
a. „prelucrare de date cu caracter personal” înseamnã orice operaþ iune sau
set de opera
þ iuni efectuate basupra datelor, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, sortarea, retragerea, consultarea, folosirea,
dezvãluirea sau furnizarea, diseminarea sau orice alt mod de a face datele
disponibile, alinierea, combinarea, blocarea, þtergerea sau distrugerea
datelor. Prelucrarea, în sensul acestei Convenþii, va include, de asemenea,
comunicarea existenþei sau a inexistenþei unui „atac”-loviturã sau legãturã;
b. „procedurã automatã de cãutare” înseamnã acces direct la fiþierele
automatizate, aparþinând unui alt organism, în cazul în care rãspunsul la
procedura de cãutare este automat 100%;
c. „referinþe” înseamnã marcarea datelor stocate, fãrã a avea drept scop
limitarea prelucrarãrii lor viitoare;
d. „blocarea” va însemna marcarea datelor stocate cu scopul de a limita
prelucrarea lor viitoare.
2. Urmãtoarele reguli se vor aplica acelor datecare sunt sau au fost furnizate,
în baza acestei Convenþii, cu excepþia cazului în care se prevede altfel,
conform capitolelor precedente.
Art. 34 – Nivelul de protecþie al datelor

1. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt sau au fost
furnizate în baza acestei Convenþii, fiecare Parte Contractantã va garanta un
nivel de protecþie, în legislaþia naþionalã, cel puþin egal cu nivelul care
rezultã din Convenþie CE privind prelucrarea datelor 1981, având în vedere
þi Recomandarea nr. 87 – în sectorul poliþie, chiar þ i atunci când datele nu
sunt prelucrate automat.
2. Furnizarea datelor personale, prevãzute în aceastã Convenþie, nu poate avea
loc mai înainte ca prevederile acestui capitol sã intre în vigoare, în legislaþia
naþionalã a teritoriilor Pãrþilor Contractante implicate, în astfel de furnizãri.
Comitetul de Miniþtri va decide dacã sunt sau nu respectate aceste condiþii,
conform art. 43.

Art. 35 – Scopul

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre Pãrþile Contractante, care
primesc aceste date, va fi perminsã numai pentru un scop unic, respectiv
acela pentru care au fost furnizate, conform acestei Convenþii; prelucrarea
în alte scopuri va fi permisã numai în baza unei autoriza
þ ii prealabile, din
partea autoritãþii Pãrþii Contractante care administreazã aceste date þi numai
cu respectarea legislaþiei naþionale a Pãrþii primitoare (destinatare). Astfel
de autorizaþii pot fi acordate numai dacã prelucrarea, în alt scop decât cel
iniþial, este permisã de legea naþionalã a autoritãþii care deþine informaþia
(expeditor).
2. Prelucrarea datelor furnizate ca urmare a aplicãrii prevederilor Art. 3,4 þi 9,
prin cãutarea þi compararea Pãrþilor Contractante va fi permisã numai în
scop de:
a. stabilire a unei potriviri (match) a ADN sau amprentelor comparate;
b. pregãtire sau transmitere a unei cereri judiciare sau din partea poliþiei
pentru asistenþã juridicã, conform legii naþionale, în cazul în care existã
potrivire-corespondent-match.
c. înregistrare a datelor conform art. 39.
Pãrþile Contractante care administreazã fiþele pot prelucra date furnizate lor,
numai conform prevederilor art. 3, 4 þi 9 þi numai dacã aceastã prelucrare este
necesarã pentru scopul de a fi comparate, de a furniza rãspuns automat la
cãutãri sau cel de înregistrare a datelor ca urmare a aplicãrii art. 39. Datele
furnizate vor fi imediat þ terse, de îndatã ce compararea sau rãspunsul automat
la cãutare a avut loc, cu excepþia cazului în care este nevoie de o nouã
prelucrare pentru scopul menþionat la punctele 2 þi 3 a paragrafului 2.
3. Datele furnizate conform art. 12 pot fi folosite de autoritatea care le
administreazã, aparþinând Pãrþii Contractante, numai dacã aceast
ã
prelucrare este necesarã pentru rãspunsul automat sau procedura de cãutare
sau înregistrare potrivit art. 39. Datele furnizate vor fi imediat þterse, de
îndatã ce compararea sau rãspunsul automat la cãutare a avut loc, ca urmare
a aplicãrii art. 39. Când se rãspunde, Partea Contractantã care Cautã poate
folosi informaþia primitã numai pentru procedura pentru care a avut loc
cãutarea.
Art. 36 – Autoritãþi Competente
Datele personale furnizate pot fi prelucrate numia de autorit ãþi, organisme sau
autoritatea judecãtoreascã responsabile, în sensul scopurilor prevãzute la art.
35. În situaþii speciale, datele pot fi furnizate altor entitãþi, numai cu autorizare
prealabilã din partea Pãrþii Contractante – exportatoare de date þi conform
legislaþiei destinatarului.

Art. 37 – Corectitudinea, importanþa curentã þ i limita de timp pentru
stocare a datelor
1. Pãrþ ile Contractante trebuie sã asigure acurateþea (corectitudinea) datelor þi
importanþa acestora. În cazul în care existã o exercitare a dreptului de
intervenþie a persoanei vizate, cu privire
la date incorecte care au fost
furnizate, acest lucru trebuie imediat notificat, fãrã nici o întârziere, Pãrþilor
Contractante destinatare. P
ã rþile Contractante implicate sunt obligate sã
procedze imediat la corectarea sau þtergerea datelor. Mai mult, dacã datele
furnizate sunt constatate a fi incore
cte, acestea trebuie corectate. Dac ã
destinatarul are motive sã creadã c ã datele sunt incorecte sau acestea ar
trebui þterse, exportatorul de date trebuie informat imediat.
2. Datele, corectitudinea datelor ce este contestatã de persoana vizatã sau
acurateþea ori inacurate
þ ea datelor contestate, în caz cã nu poate fi
constatatã, se va proceda la marcarea acestor date cu un sigiliu, la cererea
persoanei vizate, conform legislaþiei statelor implicate. Dacã existã un
sigiliu, acesta poate fi îndepãrtat conform legislaþiei naþionale a pãrþilor þi
numai cu permisiunea (acordul) persoanei vizate sau în baza unei decizii a
instanþei competente sau a unei autoritãþi pentru pãrotecþia datelor.
3. Datele personale furnizate, care nu trebuiau a fi furnizate sau a fi primite, se
vor þterge imediat. Datele caresunt furnizate conform legii þi primite ca
atare trebuie þterse dacã:
a. nu sunt necesare sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost
furnizate; dacã datele personale au fost furnizate deþi nu au fost solicitate,
destinatatrul trebuie sã procedeze imediat la verificarea necesitãþii acestor
date, raportat la scopul furnizãrii lor.
b. la data expirãrii perioadei maxime de stocare a datelor, stabilitã potrivit
legii naþionale a exportatorului de date, atunci când exportatorul a informat
destinatarul cu privire la aceste perioade maxime, la data furnizãrii datelor.
Atunci când existã un motiv care denotã faptul cã þ tergerea datelor ar
prejudicia interesele legitime ale persoanei vizate, datele vor fi blocate în loc sã
fie þterse, conform legii. Datele blocate pot fi furnizate sau folosite doar pentru
unicul scop pentru care datele nu au fost þterse.
Art. 38 – securitatea datelor, mãsuri tehnice þi organizatorice
1. Organismele transmiþãtoare þi primitoare de date vor face demersurile
necesare pentru a se asigura cã datele furnizate sunt protejate împotriva
distrugerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, accesului
neautorizat, modificarea lor accidentalã sau neautorizatã sau dezvãluire
neautorizatã.

2. Caracteristicile specifice specificaþiilor tehnice a procedurii automate de
cãutare este reglementatã într-un acord de implementare, conform art. 44 þi
va garanta cã:
a. stadiul tehnic þi cel al mãsurilor tehnice sunt destinate a asigura protecþia þi
securitatea datelor, în special a confidenþialitãþii datelor þi integritãþii lor;
b. encriptarea þi porcedurile de autorizare recunoscute deãþ autorit ile
competente sunt folosite atunci când se face apel la reþele generale
accesibile þi,
c. admisibilitatea cãutãrilor conform art. 39 alin. 2 si 4 þi 5 poate fi verificatã.

Art. 39 – Logarea
þ
i înregistrarea: reguli speciale privind furnizarea
automatã þi neautomatã
1. Fiecare parte contractantã va garanta faptul cã fiecare furnizare de date,
automatã sau nu, sau primire de astfel de date este lansatã astfel încât sã
poatã fi verificatã admisibilitatea furnizorului. Logarea va conþine
urmãtoarele informaþii:
- motivul furnizãrii
- datele furnizate
- data furnizãrii
- numele sau referinþele organismului care cautã sau a celui care administrazã
fiþierul.
2. Urmãtoarele se vor aplica cãutãrilor automate în baze de date, conform art.
3, 9 þi 12 sau comparare automatã ca urmare a aplicãrii prevederilor art. 4:
a. numai persoane autorizate din cadrul birourilor naþionale de contact pot
efectua cãutãri sau comparaþii, lista cadrelor autorizate în acest sens, va fi
furnizatã, la cerere, autoritãþilor arãtate la aliniatul 5, de mai josþ i celeilate
pãrþi contractante.
b. Fiecare parte se va asigura de faptulã c fiecare furnizare sau primire de
date, de cãtre autoritatea care administreazã fiþierele þi cea care efectueazã
cãutãrile este înregistratã, inclusiv comunicarea faptului cã existã sau nu un
„atac”. Înregistrarea va cuprinde urmãtoarele informaþii:
- datele furnizate
- data þi momentul exact al furnizãrii
- numele sau referin
þ a organismului de cãutare þi cel care administreazã
datele.
Autoritaea de cãutare va înregistra totodatã þi motivul cãutãrii þau al frunizãrii
cât þi numãrul de identificare al persoanei care ãa f cut cãutarea sau care a
permis furnizarea.
3. Organismul de înregistrare va comunica de îndatã datele înregistrate, la
cerere, autoritãþilor pentru protecþia datelor competente cel mai târziu în 4

sãptãmâni de la data înregistrãrii cererii. Datele înregistrate pot fi folosite
numai pentru urmãtoarele scopuri:
- monitorizarea protecþiei datelor
- asigurarea securitãþii datelor.
4. Datele înregistrate trebuie protejate cu mãsuri propice împotriva folosirii lor
incorecte þi a împotriva oricãror alte forme de uz necorescpunzãtor, pãstrate
timp de 2 ani. Dupã expirarea perioadei de conservare, datele înregistrate
trebuie þterse imediat.
5. Responsabilitatea legalã privind verificarea furnizãrilor de date þi a
confirmãrii furnizãrii revine autoritãþii naþionale de supraveghere din þara
contractantã. Oricine poate cere DPA-urilor sã verifice legalitatea
prelucrãrii acestor date, pentru respectar
ea persoanei lor, conform legii.
Independent de astfel de cereri, aceste autoritãþi þi cele responsabile de
înregistrarea datelor trebuieã s efectueze controale de legalitate la
întâmplare, plecând de la fiþierele care fac obiectul unei astfel de
operaþiuni. Rezultatele acestor verificãri trebuie pãstrate pentri inspecþie
timp de 18 luni de cãtre DPA. Dupã expirarea acestei perioade, acestea
trebuie þterse imediat. Orice organism de protecþie a datelor poate fi abordat
de DPA sau alt ã autoritate a altei pãrþi contrcatante în vederea exercitãrii
atribuþiilor sale conform legii naþionale. DPA-urile din þãrile contractante
vor efectua investigaþii necesare cooper
ã rii mutuale, în special prin
schimbul de informaþii vizate.

Art. 40 – Drepturile persoanei vizate
1. La cererea organismului competent conform legii naþionale,
informaþiile vor fi furnizate persoanei vizate dupã ce aceasta va face
dovada identitãþii sale, ãf rã un cost exagerat, în termeni uþor de
înþeles þi ãf rã o întârziere neacceptabilã, cu privire la datele
prelucrate privitoare la persoana sa þi originea datelor, destinatarii
sau grupurile de destinatari, scopul presupus al prelucrãrii þi temeiul
legal al acesteia. –Dreptul la informare . Mai mult, persoana vizatã
are dreptul ca datele sale incorecte sã ,fie corectate iar cele
prelucrate ilegal sã fie þterse. În caz de violare a drepturilor
persoanei vizate, Pãrþile se vor asigura cã persoana vizatã are dreptul
de a se adresa instanþei sau DPA-ului conform Convenþiei CEDO þ i
Directiva 95/46 persoana vizatã având dreptul de a solicita
despãgubiri sau altã formã legalã de recompensare. Restrângerea
acestor drepturi, regulile þi procedura vor fi guvernate de legea
naþionalã a statului pe teritoriul cãruia persoana vizatã reclamã
recunoaþterea drepturilor sale.

2. Când o autoritate a furnizat date în baza acestei convenþii,
destinatarul care este din alt stat, conform rãspunderii juridice în
baza legii naþionale vis a vis de persoana vizatã vãtãmatã, nu poate
invoca faptul cã datele furnizate erau incorecte. Dac se solicitã
despãgubiri din partea destinatarului pe motiv cã a folosit date
incorecte, cel care a furnizat aceste date se va adresa, cu acþiune în
regres, împotriva exportatorului pentru suma plãtitã cu titlu de
despãgubiri.
Art. 41 – informaþii solicitate de Pãrþi
Destinatarul va informa exportatorul cu privire la prelucrãrile efectuate
asupra datelor furnizate þi asupra rezultatului prelucrãrilor.

Bucureþti, 18 decembrie 2006

