Obligații privind furnizarea de informații
Operatorul are obligația de a informa persoanele vizate despre procesul de
colectare/procesare/transmitere de date personale.
Excepție: în situația în care persoanele fizice transmit voluntar datele sau când
aceste date sunt preluate de la un alt operator/terță parte.
Dacă culegerea de date se efectuează direct de la persoana fizică operatorul
trebuie să informeze persoana vizată despre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identitatea și datele de contact ale operatorului și procesatorului;
datele de contact ale Responsabilului cu Protecţia Datelor;
scopul și temeiul juridic în care sunt colectate datele;
interesele legitime ale operatorului dacă prelucrarea se face în baza Art. 6
alin.1 lit. f;
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
intenția operatorului de a transfera datele către terțe părți, dacă este cazul;
perioada pe care vor fi stocate datele sau, dacă nu este posibil, criterii
folosite pentru a determina acea perioadă;
drepturile persoanelor vizate;
dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere;
obligația de a furniza datele derivată din obligații legale sau contractuale și
eventualele consecințe în cazul neconformării;
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și
informații privind logica utilizată și importanța și consecințele unei astfel de
prelucrări pentru persoana vizată;
pentru prelucrări ulterioare în scopuri diferite, informații prealabile privind
scopul secundar.

Nu se aplică dacă persoana vizată deține deja aceste informații, fapt care trebuie
demonstrat.
Dacă datele nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul trebuie să
informeze persoana vizată despre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identitatea și datele de contact ale operatorului și procesatorului;
datele de contact ale Responsabilului cu Protecţia Datelor;
scopul și temeiul juridic în care sunt colectate datele;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
interesele legitime ale operatorului dacă prelucrarea se face în baza Art. 6
alin.1 lit. f;
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
intenția operatorului de a transfera datele către terțe părți, dacă este cazul;
perioada pe care vor fi stocate datele sau, dacă nu este posibil, criterii
folosite pentru a determina acea perioadă;
drepturile persoanelor vizate;
dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere;
sursa din care provin datele personale și, dacă este cazul, dacă acestea provin
din surse publice;
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și
informații privind logica utilizată și importanța și consecințele unei astfel de
prelucrări pentru persoana vizată;
pentru prelucrări ulterioare în scopuri diferite, informații prealabile privind
scopul secundar.

Operatorul furnizează informațiile de mai sus:
• în termen rezonabil, dar nu mai mare de 1 lună;
• dacă datele sunt utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, la
momentul primei comunicări;
• dacă se intenționează divulgarea datelor către o terță parte, cel mai târziu la
data la care acestea sunt divulgate prima data.
EXCEPȚII:
• persoana vizată deține deja informațiile;
• furnizarea se dovedește imposibilă sau implică eforturi disproportionate;
• prelucrarea este prevăzută în mod expres de dreptul UE sau de dreptul
intern;
• în cazul secretului profesional sau a unei obligații legale de a păstra secretul.

Operatorul are obligația de a informa persoanele vizate despre procesul de
colectare/procesare/transmitere de date personale:
• într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă;
• informarea trebuie efectuată în scris sau în formă electronică ușor de înțeles;
• dacă solicită persoana vizată, pot fi transmise și oral (nevăzători, de
exemplu), dar trebuie păstrată dovada (înregistrare audio a convorbirii);
• limbaj clar și simplu;
• adaptat specificului persoanelor vizate;
• adaptat, în particular, pentru copii;
• concis;
• în mod gratuit;
• pot fi percepute taxe rezonabile doar în situația în care persoana vizată
solicită informații în mod excesiv, repetat.
Dacă persoana vizată solicită restricționarea prelucrării datelor sale, operatorul
trebuie să informeze persoana respectivă înainte de ridicarea restricției/înainte de
reluarea prelucrării.
Dacă persoana vizată își exprimă opoziția pentru prelucrarea în scop de marketing
direct, inclusiv profilarea, operatorul trebuie să informeze persoana vizată în mod
clar că nu va prelucra datele în acel scop.
Dacă datele trebuie transferate unei alte țări sau unei organizații internaționale,
operatorul informează persoana vizată despre acest transfer și despre temeiurile
legitime și despre riscurile asociate acestui transfer.
Dacă există 2 sau mai mulți operatori, atunci ei trebuie să stabilească clar
responsabilitățile fiecăruia și căruia îi revin responsabilitățile de a comunica și
informa cu persoanele vizate, iar persoanele vizate trebuie informate referitor la
datele de contact ale operatorului responsabil cu informarea lor.
Dacă există breșe de securitate/incidente care afectează datele personale, operatorul
trebuie să informeze persoanele vizate.
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