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V5 inform5m cH adresa dumneavoastr5 a fost inregistrati la registratura generalS a
Autorit5lii Nationale de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal sub nr.
22573 din 29 mai 2018.
Fa!5 de solicitarea dvs., precizim cE Regulamentul (UE) 20161679 conline, in
"Responsabilul cu proteclia datelor", prevederi specifice referitoare la
Sectiunea 4
desemnarea responsabilului cu protectia datelor, functia si sarcinile acestuia (art, 37 - 39).
Potrivit prevederilor art.37 alin. (1), desemnarea responsabilului cu proteclia datelor
se soliciti atunci c6nd:
a) prelucrarea este efectuati de o autoritate sau un organism public, cu exceplia
instanlelor care aclioneazi in exercitiul funcliei lor jurisdictionale;
b) activitStile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator
constau in operaliuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare 9i/sau scopurile
lor, necesiti o monitorizare periodicl si sistematicS a persoanelor vizate pe scari largS;
c) activitSlile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator
constau in prelucrarea pe scarb largS a unor categorii speciale de date sau a unor date cu
caracter personal privind condamniri penale si infraclluni.
angajat al operatorului/persoanei
Responsabilul cu proteclia datelor poate
imputerniclte de operator sau poate s5-9i indeplineasc5 sarcinile pe baza unui contract de
prest5ri servicii.
In acelasi timp, precizim ci in Ghidul privind responsabilul de protectia datelor, emis
de Grupul de Lucru Ar1. 29, se gasesc mai multe exmple referitoare la situaliile de numire a
acestei persoane. Astfe, se specific5 faptul cH nu este obligatorie numirea responsabiluiui la
nivelul unui cabinet individual de avocat sau al unui medic de familie. Ca atare, prin
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similitudine, apreciem c5 nici la nivelul cabinetelor medicale veterinare nLl existi
obligativitatea num irii responsa bi u lui pentru protectia datelor.
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtdm6ntului
persoanei vizate, mentionim cb prelucrarea este legalS numai dac5 9i in masura in care se
aplic5 cel pulin una din condiliile prevdzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul UE)
I
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a) cAnd persoana vizati 9i-a dat consim!5m6ntul pentru prelucrarea datelor sale
pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) c6nd prelucrarea este necesari pentru exercitarea unui contract la care persoana
vizat5 este pafte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de
incheierea unui contract;
c) c6nd prelucrarea este necesarE in vederea indeplinirii unei obligalii legale care ii
revine operatorului;

d) c3nd prelucrarea este necesarS pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice;
e) c6nd prelucrarea este necesar5 pentru indeplinira unei sarcini care servegte unui
interes public sau care rezult6 din exercitarea autoritSlii publice cu care este investit
operatorul;
f) cAnd prelucrarea este necesar5 in scopul intereselor legitime urmirite de operator
sau o parte ter!5, cu exceplia cazului in care prevaleaz6 interesele sau drepturile 9i libertSlile
fundamentale ale persoanei vizate, care necesit5 protejarea datelor cu caracter personal, in
special atunci c6nd persoana vizat5 este un copil.

Prin urmare, consimlimintul persoanelor vizate nu este necesar atunci
cind prelucrarea este efectuatd in conformitate cu o obligatie Iegald a
operatorului sau cu o alti condilie prevdzutd la aft. 6 din Regulament'
In acelagi timp, subliniem cI prelucrSrile de date efectuate vor fi precedate de o
informare clar5, concisS, intr-un limbaj simplu, in conformitate cu art. 13 din Regulament,
care oblig6 operatorul si furnizeze persoanei vizate o serie de informalii.
De asemenea, precizim c5 Regulamentul prevede c5 operatorii de date cu caracter
personal nu numai cH sunt responsabili de respectarea tuturor principiilor de prelucrarea a
datelor ("legalitate, echitate 9i transparent5", "limit5ri legate de scop", "reducerea la
minimum a datelor", "exactitate", limitSri legate de stocare", precum 9i "integritate gi
confidenlialitate"), dar este necesar ca acegtia s5 poat5 demonstra respectarea principiilor
men!ionate.
in acest sens, vH inform5m c5, in vederea asigur5rii unei apliciri unitare, incep6nd
din data de 25 mai 2018, a Regulamentului (UE) 20161679, Comitetul european pentru
proteclia datelor a adoptat si dat publicit5lii, o serie de ghiduri (inclusiv Ghidul privind
responsabilul pentru proteclia datelor), care pot fi g5site pe adresa de internet a autoritSlii,
www.dataprotection.ro, la secliunea dedicat5 Noului Regulament General de Proteclia
Datelor.

TotodatS, preciz5m ci Autoritatea nalionalS de supraveghere a pus la dispozilia
publicului, Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind proteclia datelor,
acesta fiind accesibil la Sectiunea
, pe site-ul AutoritSlii nalionale de
supraveghere.
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