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Stimate domn,
Vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la Autoritatea Naţională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 6342 din 25.03.2020.
Faţă de conţinutul acesteia, vă comunicăm următoarele:
Potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), prelucrarea datelor
cu caracter personal, inclusiv sub aspectul dezvăluirii acestora, se realizează la
consimțământul persoanei vizate sau în condițiile de excepție de la consimțământ,
prevăzute de art. 6, art. 9 și art. 10 în funcție de natura datelor și categoriilor de date
colectate și prelucrate.
Spre exemplu, pentru datele care nu au un caracter special, art. 6 din RGPD
stabilește următoarele:
(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una
dintre următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) 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;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi
revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate
sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care
este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator
sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter
personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) – (interesul legitim – subl.ns.) din primul paragraf nu se aplică în cazul
prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.”
Totodată, având în vedere aspectele semnalate, referitoare la posibile prelucrări de
date prin intermediul site-ului egovernment.ro, vă informăm că Autoritatea de Supraveghere
a reținut situația prezentată, în vederea exercitării competențelor sale.
Cu stimă,
Alina Săvoiu,
Director Direcția juridică și comunicare

