Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal
Problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi o importanţă
deosebită odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu consolidarea cadrului
normativ, respectiv apariţia Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, dar şi crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
În ceea ce priveşte Institutul Român pentru Drepturile Omului, în calitate de operator,
conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea
prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligaţia de a
administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor
legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile
anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor).
Drepturile persoanelor vizate
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii, drepturile ce revin persoanei vizate au fost
prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel:
Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor
persoanelor vizate (art. 12);
Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la
persoana vizată (art. 13);
Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute
de la persoana vizată (art. 14);
Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15);
Dreptul la rectificare (art. 16);
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
Dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau
restricţionarea prelucrării (art. 19);
Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
Dreptul la opoziţie (art. 21)
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în calitate de operator, prelucrează date cu
caracter personal, în scopul realizării atribuţiilor prevăzute in Legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991
privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.
Art. 1. Institutul Român pentru Drepturile Omului este organism independent, având
personalitate juridică.
Sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului este în municipiul Bucureşti.
Art. 2. Scopul institutului este de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele
publice, asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului, a

modului în care drepturile omului sunt garantate în alte ţări, îndeosebi în ţările participante la
Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa.
Totodată scopul institutului este să informeze opinia publică de peste hotare, organismele
internaţionale, în legătură cu modalităţile practice prin care drepturile omului sunt asigurate şi
respectate în România.
Art. 6. Institutul va stabili relaţii de colaborare cu institutele pentru drepturile omului sau
organisme similare din alte ţări, precum şi cu organizaţii internaţionale şi regionale care
desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului, şi va organiza seminarii, simpozioane şi alte
acţiuni cu participare internă şi internaţională.
Art. 7. Institutul va sprijini cu specialişti de înaltă calificare, organizarea unor cursuri privind
drepturile omului în principalele instituţii de învăţământ superior din ţară.
Datele cu caracter personal furnizate de către persoanele fizice Institutului Român pentru
Drepturile Omului sunt informaţii înregistrate şi sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului
prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.
Persoana desemnată pentru a îndeplini funcţia de responsabil cu protecţia datelor în cadrul
Institutului Român pentru Drepturile Omului este doamna Mihaela Elena Scarlat (telefon:
021.3114921, adresă de email office@irdo.ro).
La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi
legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.
Coordonate de contact
Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este
în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.220
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

