
Drepturile persoanei vizate

Extras din Regulamentul (uE) 20161679 privind proteclia
persoanelor fizice ?n ceea ce privegte prelucrareadatelor
cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor
date gi de abrogare a Directivei 95l46lcE (Regulamentul

general privind protec! ia datelor)
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Sectiunea 1: Transparenti gi modalitdli
4,t. _12:_ Transparenla_ informafiilor, a c-omuniciritor gi a modalitililor de exercitare adrepturilor persoa nei vizate
(l)operatorul ia mSsu.ri adecvate..pe.ntru a furniza persoanei vizate orice informalii
articolele 13 9i 14 5i orice comunic5ri tn temeiul articotelor 15-22 gi 34 referitoare la pr
form5 concisS, transparentH, inteligibil5 9i ugor accesibilH, utilizAnd Jn lirUui.Er si



pentru orice informatii adresate in mod specific unui copil. Informatiile se furnizeazd in scris sau prin
alte mijloace, inclusiv, atunci c6nd este opoftun, in format electronic. La solicitarea persoanei vizate,
informatiile pot fi furnizate verbal, cu conditia ca identitatea persoanei vizate sE fie dovedit5 prin alte
mijloace.
(2)Operatorul faciliteazi exercitarea drepturilor persoanei vizate in temeiul articolelor L5-22. in cazurile
mentionate la articolul 11 alineatul (2), operatorul nu refuzi sH dea curs cererii persoanei vizate de a-gi
exercita drepturile in conformitate cu articolele L5-22, cu exceplia cazului in care operatorul
demonstreaz5 cE nu este in misur5 sH identifice persoana vizatE.
(3)Operatorul furnizeaz5 persoanei vizate informatii privind acliunile intreprinse in urma unei cereri tn
temeiul articolelor l5'22t fHrH int6rzieri nejustificate gi in orice caz in cel mult o luni de la primirea
cererii. Aceast5 perioad5 poate fi prelungitS cu dou5 luni atunci cAnd este necesar, fin6ndu-se seama
de complexitatea gi numirul cererilor. Operatorul informeazd persoana vizatd cu privire la orice astfel
de prelungire, in termen de o lunE de la primirea cererii, prezent6nd gi motivele int6rzierii. in cazul in
care persoana vizat5 introduce o cerere in format electronic, informaliile sunt furnizate in format
electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizatS solicitd un alt format.
(4)DacH nu ia m5suri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informeaz5 persoana vizatS,
fir5 int6rziere gi ?n termen de cel mult o lunH de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care
nu ia m5suri gi la posibilitatea de a depune o plSngere in fala unei autorit5ti de supraveghere gi de a
introduce o cale de atac judiciar5.
l3(S)Informatiile furnizate in temeiul articolelor 13 pi 14 gi orice comunicare gi orice misuri luate ?n

temeiul articolelor L5-22 gi 34 sunt oferite gratuit. In cazul in care cererile din partea unei persoane
vizate sunt in mod vidit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv,
operatorul poate:
a)fie s5 perceapi o taxd rezonabilS tin6nd cont de costurile administrative pentru furnizarea
informatiilor sau a comunicHrii sau pentru luarea m5surilor solicitate;

Hb)fie sE refuze sd dea curs cererii.
In aceste cazuri, operatorului ii revine sarcina de a demonstra caracterul v5dit nefondat sau excesiv al
cererii.
(6)FirE a aduce atingere articolului 11, in cazul in care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea
persoanei fizice care inainteazH cererea mentionat5 la articolele LS-ZL, operatorul poate solicita
furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a conflrma identitatea persoanei vizate.
(7)Informatiile care urmeaz5 sH fle furnizate persoanelor vizate in temeiul articolelor 13 gi 14 pot fi
furnizate in combinatie cu pictograme standardizate pentru a oferi intr-un mod ugor vizibil, inteligibil 5i
clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativ5 asupra prelucririi avute in vedere. in cazul ?n care
pictogramele sunt prezentate in format electronic, acestea trebuie sE poat5 fi citite automat.
(8)Comisia este imputernicit5 sd adopte acte delegate in conformitate cu articolul 92 in vederea
determin5rii informaliilor care urmeaz5 si fle prezentate de pictograme gi a procedurilor pentru
furnizarea de pictograme standardizate.
Sectiunea 2: Informare gi acces la date cu caracter persona!
Aft. 13: Informatii care se furnizeazi in cazul in care datele cu caracter personal sunt
colectate de Ia persoana vizati
(l)In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoan5 vizat5 sunt colectate de la
aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter personal, furnizeazd persoanei
vizate toate informatiile urm5toare:
a)identitatea gi datele de contact ale operatorului gi, dup5 caz, ale reprezentantului acestuia;
b)datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupi caz;
c)scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum gi temeiuljuridic al prelucr5rii;
d)in cazul ?n care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime
urmErite de operator sau de o parte ter!5;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
Odac6 este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal
organizatie internationalH gi existenta sau absenla unei decizii a Comisiei pri



sau/ in cazul transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea
paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunz6toare gi la m'rjloacele de a obline o copie a
acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozilie.
(2)In plus fat5 de informatiile mentionate la alineatul (1), in momentul in care datele cu caracter
personal sunt obtinute, operatorul furnizeazH persoanei vizate urmdtoarele informalii suplimentare
necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilS gi transparentH:
a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacd acest lucru nu este posibil,
criteriile utilizate pentru a stabili aceastd perioadS;
b)existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce privegte datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizatS, accesul la acestea, rectificarea sau gtergerea acestora sau restriclionarea
prelucr5rii sau a dreptului de a se opune prelucr5rii, precum gi a dreptului la portabilitatea datelor;
c)atunci c6nd prelucrarea se bazeazd pe afticolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2)
litera (a), existenta dreptului de a retrage consim!5m6ntul in orice moment, fErE a afecta legalitatea
prelucririi efectuate pe baza consimtEmAntuluiinainte de retragerea acestuia;
d)dreptul de a depune o pl6ngere in fata unei autoritSli de supraveghere;
e)dac6 furnizarea de date cu caracter personal reprezinti o obligalie legal5 sau contractuald sau o
obligatie necesar5 pentru incheierea unui contract, precum gi dac5 persoana vizat5 este obligat5 sE
furnizeze aceste date cu caracter personal gi care sunt eventualele consecinle ale nerespectSrii acestei
obliga[ii;
f)existenta unui proces decizional automatizat incluzAnd crearea de profiluri, menlionat la articolul 22
alineatele (1) gi (a), precum gi, cel putin in cazurile respective, informalii pertinente privind logica
utilizatd 5i privind importanta gi consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrdri pentru persoana
vizatH.
(3)in cazul in care operatorul intenlioneazi sE prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un
alt scop dec6t cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizeazi persoanei vizate, inainte
de aceast5 prelucrare ulterioar5, informalii privind scopul secundar respectiv gi orice informalii
suplimentare relevante, in conformitate cu alineatul (2).
(4)Alineatele (1), (2) Si (3) nu se aplic5 dac5 9i in m6sura in care persoana vizat5 deline deja
informatiile respective.
Att. 14: Informatii care se furnizeazi in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost
obtinute de la persoana vizati
Hl(l)In cazul in care datele cu caracter personal nu au fost oblinute de la persoana vizatS, operatorul
fu rnizeaz5 persoa nei vizate urm5toa rele i nformalii :

a)identitatea gi datele de contact ale operatorului gi, dupi caz, ale reprezentantului acestuia;
b)datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dup5 caz;
c)scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum gi temeiul juridic al prelucr6rii;
d)categoriile de date cu caracter personal vizate;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dup5 caz;
f)dac5 este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal c5tre un destinatar
dintr-o tard te(5 sau o organizatie internalional5 gi existenla sau absenla unei decizii a Comisiei privind
caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor menlionate la afticolul 46 sau 47 sau la articolul 49
alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunz5toare gi la mijloacele
de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozilie.
(z)Pe lAng5 informatiile menlionate la alineatul (1), operatorul furnizeaz5 persoanei vizate urmitoarele
informatii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilS gi transparent5 in ceea
persoana vizatS:
a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacd
criteriile utilizate pentru a stabili aceast5 perioadS;
b)in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) I

urmErite de operator sau de o parte te(5;

ce privegte



c)existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce privegte datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizatH, accesul la acestea, rectificarea sau gtergerea acestora sau restriclionarea
prelucr5rii 5i a dreptului de a se opune prelucr5rii, precum gi a dreptului la portabilitatea datelori
d)atunci c6nd prelucrarea se bazeaz| pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul
(2) litera (a), existenta dreptului de a retrage consimlSm6ntul in orice moment, fErE a afecta legalitatea
prelucr5rii efectuate pe baza consimlsmAntului inainte de retragerea acestuia;
e)dreptul de a depune o plSngere in fala unei autoritSli de supraveghere;
f)sursa din care provin datele cu caracter personal gi, dacd este cazul, dac5 acestea provin din surse
disponibile public;
g)existenta unui proces decizional automatizat incluz6nd crearea de profiluri, menlionat la articolul 22
alineatele (1) gi (a), precum gi, cel putin in cazurile respective, informalii pertinente privind logica
utilizatd 9i privind importanta gi consecinlele preconizate ale unei astfel de prelucr6ri pentru persolna
vizat5.
(S)Operatorul furnizeaz5 informatiile menlionate la alineatele (1) gi (2):
a)intr-un termen rezonabil dup5 oblinerea datelor cu caracter plrsonal, dar nu mai mare de o lun5,
tin6ndu-se seama de circumstanlele specifice in care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b)dacE datele cu caracter personal urmeazi sE fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizatS, cel
t6rziu in momentul primei comunicEri citre persoana vizat5 respectiv5; sau
c)dac5 se intentioneazi divulgarea datelor cu caracter personal c5tre un alt destinatar, cel mai t6rziu la
data la care acestea sunt divulgate pentru prima oar5.
(4)in cazul in care operatoruiintenlioneazS sH prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un
alt scop dec6t cel pentru care acestea au fost oblinute, operatorut furnizeazd persoanei vizate, inainte
de aceastd prelucrare ulterioarH, informalii privind scopul secundar respectiv gi orice informalii
suplimentare relevante, in conformitate cu alineatul (2).
(S)Alineatele (1)-(a) nu se aplic5 dac5 9i in m5sura in care:
a)persoana vizat5 detine deja informatiile;
b)furnizarea acestor informatii se dovedegte a fi imposibilS sau ar implica efofturi disproporlionate, in
special in cazul prelucr6rii in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare gtiingificH sau
istoric5 ori in scopuri statistice, sub rezerva condiliilor gi a garanliilor prevdzute la articoluiSg-alineatul
(1), sau in m5sura in care obligatia menlionat5 la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil sH
fac5 imposibilS sau sE afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucr5rii respective In astfel de
cazuri, operatorul ia m5suri adecvate pentru a proteja drepturile, libertSlile gi interesele legitime ale
persoanei vizate, inclusiv punerea informatiilor la dispozitia publicului;
c)obtinerea sau divulgarea datelor este prev5zut5 in mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul
intern sub incidenta c5ruia intr5 operatorul 5i care prevede m5suri adecvate pentru a proteja interesele
legitime ale persoanei vizate; sau
d)in cazul ?n care datele cu caracter personal trebuie si r5m6n5 confidenliale in temeiul unei obligalii
statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv at unli
obligatii legale de a p5stra secretul.
Aft, 15: Dreptul de acces al persoanei vizate
(L)Persoana vizat5 are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare cE se prelucreazi sau
nu date cu caracter personal care o privesc gi, in caz afirmativ, acces la datele respective gi la
urmEtoarele informatii :

a)scopurile prelucr5rii;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari c5rora datele cu caracter personal le-au
sE le fie divulgate, in special destinatari din !5ri te(e sau organizalii internalionale;
d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaz5 c5 vor fi stocate
personal sau, dac5 acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili
e)existenta dreptului de a solicita operatorului rectiflcarea sau gtergerea datr
ori restridionarea prelucrHrii datelor cu caracter personal referitoare la persoana
de a se opune prelucr5rii; ,4

fost sau urmeaz5



f)dreptul de a depune o pldngere in fata unei autoritEti de supraveghere;
g)in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizat5, orice informalii
disponibile privind sursa acestora;
h)existenta unui proces decizional automatizat incluzAnd crearea de profiluri, menlionat la articolul 22
alineatele (1) 5i (4), precum gi, cel putin in cazurile respective, informalii peftinente privind logica
utilizatS 5i privind importanta gi consecinlele preconizate ale unei astfel de prelucriri pentru persoina
vizatS.
(2)tn cazul in care datete cu caracter personal sunt transferate c5tre o lari ter!5 sau o organizalie
internationali, persoana vizat5 are dreptul sE fie informat6 cu privire la garanliile adecvate in temeiul
afticolului 46 referitoare la transfer.
(3)Operatorul furnizeaz5 o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrHrii. Pentru
orice alte copii solicitate^de persoana vizat5, operatorul poate percepe o tax5 rezonabilS, bazat5 pe
costurile administrative. In cazul in care persoana vizati introduce cererea in format electronic gi cu
exceptia cazului in care persoana vizatS solicit5 un alt format, informaliile sunt furnizate intr-un format
electronic utilizat in mod curent.
(4)Dreptul de a obline o copie mentionatd la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor 9i libert5lilor
altora.
Sectiunea 3: Rectificare gi gtergere
Aft. 16: Dreptul !a rectificare
Persoana vizat5 are dreptul de a obtine de la operator, firi intArzieri nejustificate, rectificarea datelor
cu caracter personal inexacte care o privesc. Jin6ndu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate
datele, persoana vizat5 are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Att. 17: Dreptul la gtergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
(l)Persoana vizatd are dreptul de a obline din partea operatorului gtergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, f5rd int6rzieri nejustificate, iar operatorul are obligalia de a gterge datele cu
caracter personal fir5 intdrzieri nejustificate in cazul in care se aplici unul dintre urm5toarele motive:
a)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
b)persoana vizat5 igi retrage consimtdm6ntul pe baza c5ruia are loc prelucrarea, in conformitate cu
afticolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu afticolul 9 alineatul (2) litera (a), Si nu exist5 niciun alt temei
juridic pentru prelucrarea;
c)persoana vizatE se opune prelucr5rii in temeiul afticolului 21 alineatul (1) gi nu exist5 motive legitime
care sH prevaleze in ceea ce privegte prelucrarea sau persoana vizat6 se opune prelucrbrii in temeiul
afticolului 21 alineatul (2);
d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)datele cu caracter personal trebuie gterse pentru respectarea unei obligalii legale care revine
operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenla c5ruia se aflS operatorul;
f)datele cu caracter personal au fost colectate in leg5tur5 cu oferirea de servicii ale societSlii
informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).
(2)In cazul in care operatorul a f5cut publice datele cu caracter personal gi este obligat, in temeiul
alineatului (1), st le gteargS, operatorul, tinAnd seama de tehnologia disponibilS 9i de costul
implement5rii, ia mEsuri rezonabile, inclusiv mSsuri tehnice, pentru a informa operatorii care
prelucreazd datele cu caracter personal cH persoana vizatH a solicitat gtergerea de c5tre acegti
operatori a oric5ror linkuri c5tre datele respective sau a oriciror copii sau reproduceri ale acestor dale

(3)Alineatele (1) gi (2) nu se aplic5 in mSsura in care prelucrarea este necesarS:
a)pentru exercitarea dreptului la liber5 exprimare gi la informare;
b)pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dr
dreptului intern care se aplicE operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini
public sau in cadrul exercitirii unei autorit5li oficiale cu care este investit



c)din motive de interes public in domeniul s6n5t6tii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2)
literele (h) Si (i) gi cu articolul 9 alineatul (3);
dlin scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare gtiinlific5 sau istoricS ori in scopuri
statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), in m5sura in care dreptul menlionat la alineatul
(1) este susceptibil sd faci imposibilS sau sd afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucr5rii
respective; sau
e)pentru constatarea, exercitarea sau apirarea unui drept in instani}.

zgt$ )
Art, 18: Dreptul la restrictionarea prelucrSrii
{1}Persoana vizat5 are dreptul de a obtine din partea operatorului restriclionarea prelucrdrii in cazul in
care se aplicd unul din urm5toarele cazuri:
a)persoana vizat5 contest5 exactitatea datelor, pentru o perioad5 care ii permite operatorului sE
verifice exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegal5, iar persoana vizat5 se opune gtergerii datelor cu caracter personal,
solicit6nd in schimb restrictionarea utiliz5rii lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucririi, dar persoana vizat}
i le solicit5 pentru constatarea, exercitarea sau ap5rarea unui drept in instan!5; sau
d)persoana vizat5 s-a opus prelucririi in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de
timp in care se veriflc5 dacd drepturile legitime ale operatorului prevaleaz5 asupra celor ale persoanei
vizate.
(2)in cazul in care prelucrarea a fost restriclionat5 in temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter
personal pot, cu exceptia stocirii, sE fie prelucrate numai cu consimlSmdntul persoanei vizate sau
pentru constatarea, exercitarea sau apErarea unui drept in instantd sau pentru protec[ia drepturilor
unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui
stat membru.
(3)O persoanE vizat5 care a obtinut restricfionarea prelucr5rii in temeiul alineatului (1) este informat5
de c5tre operator inainte de ridicarea restridiei de prelucrare.
Art. 191 obligatia de notificare privind rectificarea sau gtergerea datelor cu caracter
personal sau restrictionarea prelucririi
Operatorul comunic6 fiec5rui destinatar c5ruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice
rectificare sau gtergere a datelor cu caracter personal sau restriclionare a prelucr5rii efectuate in
conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) Si articolul 18, cu exceplia cazului tn care acest
lucru se dovedegte imposibil sau presupune eforturi dispropo(ionate. Operatorul informeaz5 persoana
vizat5 cu privire la destinatarii respectivi dacE persoana vizat5 solicit5 acest lucru.
Aft,201 Dreptu! la poftabilitatea datelor
{l}Persoana vizat5 are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc gi pe care le-a
furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent gi care poate fi citit automat 5i are
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fSrH obstacole din partea operatorului cdruia i-au fost
furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:
a)prelucrarea se bazeazd pe consimtSm6nt in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al
aticolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) Iitera (b); Si
b)prelucrarea este efectuat5 prin mijloace automate.
(?)In exercitarea dreptului sEu la portabilitatea datelor in temeiul alineatului (1), persoana vizat5 are
dreptul ca datele cu caracter personal sH fie transmise direct de Ia un operator la altul acolo unde acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
{3}Exercitarea dreptului mentionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17.
Respectivul drept nu se aplic5 prelucrSrii necesare pentru indeplinirea unei sarcini r
public sau in cadrul exercitdrii unei autoritSli oficiale cu care este investit operatorul.
(;1)Dreptul menlionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor gi libertSlilor
sectiunea 4: Dreptul la opozitie gi procesul deciziona! individuar
Aft. 2L: Dreptul la opozitie

tn



(1)ln orice moment, persoana vizatd are dreptul si se opun5, din motive legate de situalia particulard
in care se afl5, prelucr5rii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f1, a datelor cu caracter
personal care o privesc, inclusiv cre5rii de profiluri pe baza respectivelor dispozilii, Operatorul nu mai
prelucreazi datele cu caracter personal, cu exceplia cazului in care operatorul demonstreazi cE are
motive legitime gi imperioase care justific5 prelucrarea gi care prevaleaz} asupra intereselor, drepturilor
9i libertdtilor persoanei vizate sau cE scopul este constatarea, exercitarea sau ap6rarea unui drept ?n
instan!5.

2pJ8 )
{?}Atunci c6nd prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana
vizat5 are dreptul de a se opune in orice moment prelucr5rii in acest scop a datelor cu caracter
personal care o privesc, inclusiv creSrii de profiluri, in m5sura in care este legatS de marketingul direct
respectiv.
(3)In cazul in care persoana vizat5 se opune prelucr5rii in scopul marketingului direct, datele cu
caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.
(alcel t6rziu in momentul primei comunic5ri cu persoana vizatS, dreptul menlionat la alineatele (1) gi
(2) este adus in mod explicit in atenlia persoanei vizate gi este prezentat in mod clar gi separat ae oiic-e
alte informatii.
(SlIn contextual utilizdrii serviciilor societ5lii informalionale gi in pofida Directivei ZOOZISBICE,
persoana vizat5 igi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizeaz5
specificatii tehnice.
{6iln cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare gtiinlific[ sau
istoricd sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizatS, din motive
legate de situatia sa particularS, are dreptul de a se opune prelucr5rii datelor cu caracter personal care
o privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesarS pentru indeplinirea unei sarcini din
motive de interes public.
Att.22t Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profituri
(ilPersoana vizat5 are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automatS, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat! sau o
afecteaz5 in mod similar intr-o mdsurd semnificativS.
1#(2)Alineatul (1) nu se aplic5 in cazul in care decizia:
a)este necesar5 pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizat5 gi un operator de
date;
b)este autorizat5 prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplicd operatorului gi care prevede, de
asemenea/ mEsuri corespunz5toare pentru protejarea drepturilor, libert5lilor gi intereselor legitime ale
persoanei vizate; sau
c)are la baz5 consimtdm6ntul explicit al persoanei vizate.
(3)In cazurile mentionate la alineatul (2) literele (a) gi (c), operatorul de date pune in aplicare m5suri
corespunz5toare pentru protejarea drepturilor, libertSlilor gi intereselor legitime ale persoanei vizate,
cel putin dreptul acesteia de a obline intervenlie uman5 din partea operatorului, de a-gi exprima
punctul de vedere gi de a contesta decizia.
(4)Deciziile mentionate la alineatul (2) nu au la baz5 categoriile speciale de date cu caracter personal
mentionate la articolul 9 alineatul (1), cu exceplia cazului in care se aplic| articolul 9 alineatul (2) litera
(a) sau (g) 5i in care au fost instituite m5suri corespunzitoare pentru protejarea drepturilor, libertSlilor
gi intereselor legitime ale persoanei vizate.
Sectiunea 5: Restrictii
Att.23: Restricgii
(l)Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplicE operatorului de date sau persoanei i
operator poate restrictiona printr-o misurH legislativ5 domeniul de aplicare al
drepturilor prevEzute la articolele 12-22 gi 34, precum gi la articolul 5 in m|sura
acestuia corespund drepturilor gi obligatiilor prev5zute la articolele IZ-ZZ, atunci



restriclie respect5 esenla drepturilor gi libertHtilor fundamentale gi constituie o m5sur5 necesarfi gi
propo(ionalH intr-o societate democratic5, pentru a asigura:
a)securitatea na[ionalS;
b)apHrarea;
c)securitatea publicS;:
d)prevenirea, investigarea, depistarea sau urmHrirea penalS a infracliunilor sau executarea sancliunilor
penale, inclusiv protejarea impotriva ameninl5rilor la adresa securitSlii pubtice gi prevenirea acesioral
e)alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ite unui stlt'membru, in special un
interes economic sau financiar impoftant al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv in domeniile
monetar, bugetar gi fiscal gi in domeniul s5n5t5lii publice gi al securitHlii sociale;
f)protejarea independentei judiciare gi a procedurilor judiciare;
g)prevenirea, investigarea, depistarea gi urm5rirea penal5 a incHlc5rii eticii in cazul profesiilor
reglementate;
h)functia de monitorizare, inspectare sau reglementare legat6,
autoritdtii oficiale in cazurile mentionate la literele (a)-(e) Si (g);
i)protec{ia persoanei vizate sau a drepturilor gi libertSlilor attora;
de drept civil.
(Z)In special, orice m5sur5 legislativ5 menlionat5
dac5 este cazul, in ceea ce privegte:

chiar gi ocazional, de exercitarea

fi) punerea in aplicare a pretentiilor

la alineatul (1) contine dispozitii specifice cel putin,

a)scopurile prelucr5rii sau ale categoriilor de prelucrare;
b)categoriile de date cu caracter personall
c)domeniul de aplicare al restrictiilor introduse;
d)garantiile pentru a preveni abuzurile sau accesul sau transferul ilegal;
e)mentionarea operatorului sau a categoriilor de operatori;
f)perioadele.de stocare gi garantiile aplicabile avAnd in vedere natura, domeniul de aplicare gi ropurile
prelucr5rii sau ale categoriilor de prelucrare;
g)riscurile pentru drepturile gi libert5tilor persoanelor vizate; gi
h)dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restricfie, cu excep[ia cazului in ca:e acest
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