PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE
Centrul Național SIS

Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și
aplicabil statelor membre UE
La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care
va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:
1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind Protecția Datelor – RGPD);
2. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale
a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018.
Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în
principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare. Totuși, Regulamentul de
referință prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel
național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale. Astfel, a fost adoptată
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2018.
Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016 și a fost transpusă în legislația națională
prin Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale
și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum
și privind libera circulație a acestor date.
În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că
acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cu excepția:
activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
activităţilor desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V
din Tratatul UE - activități legate de politica externă și de securitatea comună a Uniunii;
 activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale
sau domestice;
 activităților desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării,
depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv
al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora
(domeniu care este reglementat de Directiva (UE) 2016/680).
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Regulamentul (UE) 2016/679
Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau
parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a
datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate
să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori
specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Operator de date cu caracter personal (data controller) poate fi orice persoană fizică sau juridică,
de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale
acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este
astfel desemnat într-un act normativ.
Persoană împuternicită de operator (data processor) înseamnă persoana fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Potrivit Legii nr. 102/2005, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi
independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică
sau juridică din domeniul privat, care are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în
legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are
un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara
noastră este garantat prin Constituţie - art. 26.
Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care intră sub incidenţa Regulamentului și a
legislației de transpunere a Directivei este monitorizată şi controlată de Autoritatea de supraveghere.
Conform prevederilor art. 57, lit. f) din Regulament, Autoritatea de supraveghere, tratează plângerile
depuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie în conformitate cu articolul
80 din RGPD şi investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează reclamantul
cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este
necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de
supraveghere.
A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor menţionate la alineatul de mai sus, prin măsuri
precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii care să poată fi completat
inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.
Îndeplinirea sarcinilor autorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care
cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv,
autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau
poate refuza să le trateze.
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Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are
dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care
îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare,
în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă
regulamentul.
Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .
Coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12
Fax: 031.805.96.02
Internt: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Centrul Național SIS
Conform art. 4, alin. (1) și art. 22, alin. (1) din Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind
înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea
României la Sistemul de Informații Schengen, Centrul Național SIS, este responsabil cu
implementarea, funcționarea, întreținerea și securitatea SINS/N.SIS, precum și cu asigurarea
accesului autorităților naționale competente la SINS/N.SIS.
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului 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), Centrul Național SIS are obligaţia de a
prelucra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale
furnizate.
Scopul și tipul de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de CNSIS
Datele cu caracter personal stocate în SINS/N.SIS sunt furnizate prin mecanisme automate, de către
autoritățile competente, în condițiile legii, în scopul desfășurării activităților specifice legate de
politica externă, de securitatea comună a Uniunii, de atribuțiile autorităților competente în scopul
prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor
penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii
acestora.
Pentru realizarea atribuțiilor conform prevederilor legale în vigoare, Centrul Național S.I.S., în
condițiile legii, asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor stocate în sistemul
informatic aferent.
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Categorii de date cu caracter personal prelucrate la nivelul CNSIS
În raport cu scopurile menționate mai sus, la nivelul SINS/N.SIS sunt prelucrate următoarele categorii
de date cu caracter personal:
 numele și prenumele, numele dat la naștere și numele anterior, orice pseudonime ce pot fi
introduse separat;
 semnele fizice particulare, obiective și inalterabile;
 data și locul nașterii;
 sexul;
 fotografiile;
 amprentele digitale;
 cetățenia;
 mențiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al operatorului și sunt
comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei vizate/reprezentanților legali ai
acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituţii abilitate de lege să
solicite informaţii.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal la nivelul CNSIS
Ca regulă generală, datele sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care
sunt colectate. Datele cu caracter personal care se referă la semnalări de interes național/Schengen
sunt arhivate și păstrate conform reglementărilor legale în vigoare.
Logurile de acces ale utilizatorilor, la bazele de date cu semnalări, sunt stocate, conform prevederilor
Legii 141/2010, pentru o perioadă de 3 ani.

Drepturile persoanelor vizate
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate
sunt:
 dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 dreptul la rectificare (art. 16)
 dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 dreptul la 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)
 dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de
profiluri (art. 22)
 dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)
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Exercitarea drepturilor persoanelor vizate
Având în vedere prevederile art. 62, alin (2) din Legea 141/2010, cererile persoanelor vizate în
contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/N.SIS se adresează numai Biroului
SIRENE național - https://politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/centrul-de-cooperarepolitieneasca-internationala, la adresa de e-mail: ccpi@mai.gov.ro sau la adresa poștală: București,
Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 1-5.
De asemenea, pentru exercitarea drepturilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată
transmisă către Centrul Național SIS:
 prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: Șos. Olteniței 217B, 041309, București, sector 4
 prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: cnsis@mai.gov.ro
 prin fax la numărul: (+40) 21 332 25 07
Totodată, în vederea exercitării drepturilor, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau, fără a aduce atingere posibilităţii de
a vă adresa autorităţii de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care v-au fost încălcate.

Link-uri utile
1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
- www.dataprotection.ro;
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - www.edps.europa.eu;
3. Comitetul European pentru Protecția Datelor - www.edpb.europa.eu;
4. Comisia Europeană - https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor personale desemnat la nivelul CNSIS
Comisar-șef de poliție Amelia Anca TOADER
Adresa de e-mail: cnsis@mai.gov.ro
Tel: 021/303.70.80 int. 23536
Fax: 021/332.25.07
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/structuri-in-subordinea-in-cadrul-mai/centrulnational-sis/
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