
 

 

                                                            

                                                                                             

                                                        

 

              
 

 

INFORMARE  

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Poliția Locală a 

municipiului Botoșani 

 

 Din 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor). 

Scopul urmărit este creșterea nivelului de protecție a datelor personale. 

 

 Poliţia Locală a Municipiului Botoșani, a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile 

Legii 155/2010, coroborată cu HG 1332/2010, în scopul exercitării atribuţiilor privind 

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii de activitate: 

 

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor 

b) circulația pe drumurile publice 

c) disciplina în construcții și afișajul stradal 

d) protecția mediului 

e) activitatea comercială 

f) evidența persoanelor 

g) alte domenii stabilite prin lege. 

 

 În calitate de operator de date cu caracter personal, Poliţia Locală a Municipiului 

Botoșani, 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 

obligația 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 (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani 

Telefon 0231/513100, 0331/401541, 

Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal 8986 

mailto:politialocalabt@yahoo.com


 

Datele cu caracter personal sunt: 

 prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi 

transparenţă”); 

 colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod 

incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, 

în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată 

incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1)(„limitări legate 

de scop”); 

 adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate („reducerea la minimum a datelor”) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie 

actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter 

personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse 

sau rectificate fără întârziere („exactitate”); 

 păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu 

caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 

prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică 

sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva 

punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul 

regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de 

stocare”); 

 prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”). 

 

Legalitatea prelucrării 

 

       Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre 

următoarele condiţii: 

 persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

 prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 

pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 

operatorului; 



 

 prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice; 

 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau 

care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; 

 prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte 

terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în 

special atunci când persoana vizată este un copil. 

 

 

Drepturile persoanei vizate 

 

        1. Dreptul la Informare 

 măsuri adecvate ale operatorilor în vederea punerii la dispoziția persoanei vizate a 

tuturor informațiilor într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând 

un limbaj clar şi simple 

 se referă si la momentul anterior prelucrării datelor și în timpul prelucrării precum și 

după ce a încetat prelucrarea 

 termen rezonabil de răspuns la cererile persoanei vizate – 1 lună 

 gratuitatea informațiilor si soluționării cererilor neexcesive 

 se oferă date privind operatorul sau persoana împuternicită de acesta 

 se precizează temeiul prelucrării, durata, măsurile de siguranță pe care le-a luat 

operatorul în vederea protecției datelor cu caracter personal 

 

         2. Dreptul de acces 

Persoana vizată are dreptul de acces cel puțin la următoarele informații: 

 scopurile prelucrării; 

 categoriile de date cu caracter personal vizate; 

 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost 

sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii 

internaţionale; 

 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 

această perioadă; 

 existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu 

caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la 

persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 



 

 dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 

 în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, 

orice informaţii disponibile privind sursa acestora; 

 existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat 

la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii 

pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei 

astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

 

       3. Dreptul la rectificarea și la ștergerea datelor 

 persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de 

scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea 

datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii 

suplimentare 

 persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a 

şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul 

dintre următoarele motive: 

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; 

 persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu 

există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 

 persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există 

motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune 

prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d)datele cu caracter personal au fost 

prelucrate ilegal; 

 datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se 

află operatorul; 

 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1). 

 În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în 

temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de 

costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa 

operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea 



 

de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau 

reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 

 

        4. Dreptul la restricţionarea prelucrării 

 Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea 

prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 

 persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite 

operatorului să verifice exactitatea datelor; 

 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter 

personal solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 

 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 

sau persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează 

asupra celor ale persoanei vizate. 

 Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 

personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a 

prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, 

cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi 

disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi 

dacă persoana vizată solicită acest lucru. 

 

           5. Dreptul la portabilitatea datelor 

 Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe 

care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi 

citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 

operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 

 prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) 

sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul 

(1) litera (b); şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

 În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana 

vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la 

altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 

          6. Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat 

 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de 

situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, 



 

inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează 

datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive 

legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanţă; 

 Persoana vizată poate formula o cerere pe care o poate adresa operatorului de date sau 

împuternicitului acestuia; 

 Operatorul de date va avea o procedură specifică de soluționare a cererii 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; 

 

        7. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere și de se adresa justiției 

 

 Orice persoană vizată are dreptul de a se adresa cu o plângere la Autoritatea Națională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care va fi soluționată printr-o 

decizie ce va fi comunicată ambelor părți. 

 Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare 

persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă 

împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere 

care o vizează. 

 Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, 

inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 

77, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul 

în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost 

încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul 

regulament. 

 

         8. Dreptul la despăgubiri şi răspunderea 

 Orice persoană care a suferit un prejudiciu materiale sau moral ca urmare a unei 

încălcări a prezentului regulament are dreptul să obţină despăgubiri de la operator sau de la 

persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit. 

 Orice operator implicat în operaţiunile de prelucrare este răspunzător pentru 

prejudiciul cauzat de operaţiunile sale de prelucrare care încalcă prezentul regulament. 

Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare 

numai în cazul în care nu a respectat obligaţiile din prezentul regulament care revin în mod 



 

specific persoanelor împuternicite de operator sau a acţionat în afara sau în contradicţie cu 

instrucţiunile legale ale operatorului. 

 Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere în 

temeiul alineatului (2) dacă dovedeşte că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel 

pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul. 

 

Plangeri adresate ANSPDCP 

 Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională 

de Supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau 

presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi 

depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare. 

 Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii 

emise în condițiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi 

depusă și de către mandatarul persoanei vizate care este soț sau rudă până la gradul al doilea 

inclusiv. 

 În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei 

organizații, al unei asociații sau fundații fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească 

faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, și că sunt 

active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește 

protecția datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv 

împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele 

mandatului acordat de persoana vizată. 

 Procedura de soluționare a plângerilor se reglementează prin decizie a președintelui 

Autorității naționale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

 Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la 

admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se 

constată că informațiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau 

insuficiente, Autoritatea națională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze 

plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigații. Un 

nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii. 

 Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu 

evoluția sau cu rezultatul investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a 

comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde și 

calea de atac împotriva Autorității naționale de supraveghere. 

 Dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu alte 

autorități de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) f) din Regulamentul general 

https://lege5.ro/Gratuit/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?pid=94670323&d=2018-06-28#p-94670323


 

privind protecția datelor, Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în 

legătură cu evoluția investigației, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul 

investigației se aduce la cunoștința persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la 

finalizarea acesteia. 

 În cadrul procedurii de soluționare a plângerilor, investigațiile se efectuează în 

conformitate cu dispozițiile art. 14
1
 -14

6
. 

 În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate adresa secției 

de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele 

competente sunt cele din România. 

A.N.S.P.D.C.P. 

 

 Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind o persoană, indiferent 

dacă se referă la viaţa privată, profesională sau publică. Aceste date pot avea diverse forme, 

precum un nume, o fotografie, o adresă de e-mail, datele bancare, contribuţiile făcute pe site-

urile de socializare în reţea, informaţiile dumneavoastră medicale sau adresa IP a 

calculatorului pe care îl utilizaţi. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la 

protecţia datelor cu caracter personal în toate aspectele vieţii: la domiciliu, la locul de muncă, 

atunci când face cumpărături, când beneficiază de un tratament medical, la o secţie de poliţie 

sau pe Internet. 

Informaţii despre A.N.S.P.D.C.P. 

 

 Instituţia publică din România care se ocupă cu protecţia datelor personale 

este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Aceasta are rolul de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale persoanelor fizice, în special apărarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în 

legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest 

drept este garantat în ţara noastră prin Constituţie (art.26). 

 A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi 

independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană  fizică sau 

juridică din domeniul privat. 

 

https://www.dataprotection.ro 

https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2018-06-28

