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GHID  

pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter 
personal sunt prelucrate în cadrul Institu iei Prefectului - Județul Gala i 

 

 
Începând cu data de 25 mai 2018, au intrat  în vigoare și sunt aplicabile noile prevederi 

ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). 
Acest regulament aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât 
pentru cetăţeni cât și pentru operatori, și totodată oferă mai multe drepturi în acest domeniu. 

În Monitorul Oficial nr. 503 a fost publicată Legea nr. 129/2018 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.  

Defini ii: 

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi 
factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoană fizică sau juridică, de 
drept privat ori drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care 
este astfel desemnat printr-un act normativ. 

Destinatar înseamnă 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.   

Autoritatea na ională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti, bdul. Gheorghe 
Magheru nr. 28-30, sectorul 1, autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi 
independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau 
juridică.  
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Consim ământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, 
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie 
sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, 
operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia 
cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:  

o identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;  
o scopul în care se face prelucrarea datelor;  
o informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 

furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; 
existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a 
dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care 
pot fi exercitate.  

 

Institu ia Prefectului - Județul Gala i prelucrează date cu caracter personal în 
scopul: 

 - soluţionării propunerilor comisiilor locale privind stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor în baza prevederilor legilor fondului funciar;  

- utilizării actelor prin care se solicită restituirea unor imobile în baza prevederilor Legii 
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - utilizării actelor prin care se solicită despăgubiri sau compensaţii în baza legilor de 
acordare de despăgubiri/compensaţii pentru bunurile proprietate privată ale cetăţenilor români 
trecute în proprietatea altor state (legile nr. 9/1998, nr. 290/2003 şi 393/2006);  

- aplicării apostilei pe documentele administrative potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

- rezolvării sesizărilor şi cererilor depuse de petenţi prin activitatea de relaţii cu publicul 
şi audienţe; 

- organizării de concursuri în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante ale 
instituţiei; 

- gestionării dosarelor profesionale ale angajaţilor; 
- asigurării pazei şi protecţiei instituţiei prin controlul intrărilor şi ieşirilor din Palatul 

Administrativ; 
- organizării alegerilor electorale; 
-  preschimbării şi eliberării permiselor de conducere româneşti şi străine; 
-  examinării candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere; 
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- autorizării provizorii/pentru probe, înmatriculării permanente/temporare şi radierii 
vehiculelor rutiere; 

- preschimbării  şi eliberării certificatelor de înmatriculare;  
- verificări în evidenţele proprii (posesori premise de conducere şi deţinători vehicule 

rutiere) precum şi în alte evidenţe (cazier judiciar, evidenţa populaţiei, taxe şi impozite, Registrul 
Auto Român, Eucaris, Resper, sistemul asigurărilor obligatorii, evidenţe vamale); 

 
Legislația privind organizarea și funcționarea instituției prefectului: 

1. Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 
2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 
3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 
6. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 
7. OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi completările 
ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 

8. HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările 
ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 

9. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, 
managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și 
completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 
 

Acte normative cu impact asupra activității instituției prefectului: 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro 

11. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea 
activităţii de soluționare a petiţiilor format PDF și link către http://legislatie.just.ro 

12. Ordonanța  nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la 
suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările și completările 
ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 

13. Instrucțiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea 
și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pe actele oficiale 
administrative format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 

mailto:prefect@prefecturagalati.ro
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http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-340-2004.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53708
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-215-2001.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-188-1999.pdf
http://legislatie.just.ro/
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-7-2004.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-OUG.-21-2004.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-OG.-83-2001.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30395
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-HG.-460-2006.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71064
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-HG.-341-2007.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81109
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-Lg.-544-2001.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-OG-27-2002.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/33-OG.-nr-66-1999.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19084
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/33-Instr.-82-2010.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/117661
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14. Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative format PDF și link către 
portalul http://legislatie.just.ro 

15. Legea nr. 114 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Convenției europene privind 
suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și 
funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și semnată de România la 
Strasbourg la 21 mai 2010 format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro 

16. Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea Romaniei la Convenția nr.16 a Comisiei 
Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 
stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 format PDF și link către 
portalul http://legislatie.just.ro 

 
Legislaţia aplicată la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare Vehicule  

- Noul Codul Penal si Procedural Penal al României; 
- Codul civil si de Procedura Civila al României; 
- Codul Fiscal al României; 
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 190/18.07.2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului ( UE ) 
679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date 

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 340 din 12.07.2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 16 din 09.04.1996 privind arhivele nationale; 
- Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate in România; 
- Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
- Hotărârea Guvernului României nr.1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

mailto:prefect@prefecturagalati.ro
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/33-Lg.-nr-1-2017.pdf
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http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/33-Lg.-nr-114-2011.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129771
http://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/33-Lg.-nr-65-2012.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/137423
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- Hotărârea Guvernului României Nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi 
deontologie al poliţistului; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării 
sau înregistrării acestora în România 

- Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30.08.2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, (republicată), privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007, privind organizarea si 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 41 din 30.06.2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la 
nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

- Ordinul M.A.I. nr.190/22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în 
structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr. 268 din 08.12.2010, privind procedura de examinare pentru obţinerea 
permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale 
eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr. 260 din 21.11.2011, privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi 
controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea 
permisului de conducere; 

- Ordinul M.A.I. nr. 123 din 05.08.2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere 
cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al 
deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului; 

- Ordinul M.A.I. nr. 138 din 02.09.2016 privind organizarea şi executarea controalelor în 
Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ordinul M.A.I. nr. 382 din 05.02.2003 privind redactarea „Dispozitiei zilnice a sefului unitatii”;  
- Ordinul M.A.I. nr. 140 din 09.09.2016 privind activitatea de management resurse umane in 

unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne; 
- Ordinul M.A.I. nr. 75 din din 14.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind confectionarea 

si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare; 
- Ordinul M.A.I.  nr. 58/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere; 
- Ordinul M.A.I.  nr. 97/2017 din 17 august 2017 privind procedura şi condiţiile tehnice în care se 

realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi 
măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal; 

mailto:prefect@prefecturagalati.ro
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-  ORDIN   Nr. 1260 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor; 

- Ordinul M.A.I. nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne; 

- Ordinul M.A.I. nr. 65 din  5 mai 2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a 
datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date; 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor 
privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind 
atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea 
obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi 
obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de 
conducere. 
 

Legislaţia aplicată la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Emiterea şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple  

- Constituţia României, revizuită 
- REGULAMENTUL (CE) NR. 2252/2004 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2004 privind 
standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în 
documente de călătorie emise de statele membre. 
 -REGULAMENTUL (CE) NR. 444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 
2009, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele 
pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente 
de călătorie emise de statele membre. 
- Legea nr. 248/2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,  cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Hotărârea nr. 556 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte 
simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora.  
- Hotărârea nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie 
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- H.G. nr. 1547 din 23 septembrie 2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din 
Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple şi din registrele judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, 
adoptată la Strasbourg la 06.11.1997.  
 

Drepturile persoanelor vizate 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele ale căror date sunt prelucrate au 
următoarele drepturi:  

mailto:prefect@prefecturagalati.ro
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/DOC/2252%20din%202004%20CE.pdf
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/DOC/2252%20din%202004%20CE.pdf
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/DOC/2252%20din%202004%20CE.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63704
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68253
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71142
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71143
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 dreptul de acces: 
- dreptul de a obţine o confirmare că datele se prelucrează; 
- dreptul de a avea acces la: 

 datele personale prelucrate 
 o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. 

 
 

 dreptul de intervenţie, precum: 
 dreptul la rectificare: se poate solicita, fără întârzieri nejustificate, să se rectifice 

datele cu caracter personal inexacte. 
 dreptul la ştergere: se poate solicita ştergerea datelor cu caracter personal, dar 

numai în cazul în care: 
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; 
- persoana vizată îşi retrage consimţământul (în cazul în care prelucrarea datelor se 
baza pe consimţământ) 
- persoana vizată se opune prelucrării (a se vedea secţiunea de mai jos);  
- acestea au fost prelucrate ilegal; 
- pentru respectarea unei obligaţii legale pe care trebuie să o respecte instituţia. 
 dreptul la restricţionarea prelucrării: se poate solicita restricţionarea prelucrării 

datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 
- acurateţea lor este contestată (a se vedea secţiunea de rectificare), pentru a ne 
permite să   verificăm acurateţea acestora; 
- prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu doreşte ca datele să fie şterse; 
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar 
avem încă nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; 
- persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică 
dacă drepturile legitime ale instituţiei prevalează asupra celor ale persoanei vizate; 
 dreptul la opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune la orice prelucrare a 

datelor cu caracter personal care are ca temei juridic „interesele legitime ale 
instituţiei sau ale unei terţe părţi”. Odată ce persoana vizată a formulat solicitarea 
prin care se opune, instituţia nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu 
excepţia cazului în care se demonstrază că sunt motive legitime şi imperioase care 
justifică prelucrarea şi care prevalează asupra drepturilor şi libertăţilor individuale 
ale persoanei vizate. 

 
 dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu 

caracter personal care o privesc şi pe care le-a  furnizat instituţiei într-un format 
structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat sau poate solicita ca acesta 
sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: 
- prelucrarea se bazează pe consimtamântul persoanei vizate sau pe încheierea unui 
contract cu persoana vizată; 
- prelucrarea se face prin mijloace automate. 
 

 dreptul de depunere o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţia 
Datelor cu caracter Personal. 

 
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc 
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 
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