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DIRECTIVA 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI 
 

din 24 octombrie 1995 
 

privind protecia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter 
personal i libera circulaie a acestor date 

 
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, în special art. 100a, 
 
având în vedere propunerea Comisiei1, 
 
având în vedere avizul Comitetului Economic i Social2, 
 
acionând în conformitate cu procedura menionat la art. 189b din tratat3, 
 
(1) întrucât obiectivele Comunitii prevzute în tratat, modificat de Tratatul privind 

Uniunea European, cuprind crearea unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, 
promovând relaii mai strânse între statele membre care aparin Comunitii, asigurând 
progresul economic i social printr-o aciune comun de eliminare a barierelor care 
împart Europa, încurajând îmbuntirea constant a condiiilor de via a popoarelor, 
meninând i întrind pacea i libertatea i promovând democraia pe baza drepturilor 
fundamentale recunoscute în constituiile i legile statelor membre, precum i în 
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale; 

 
(2) întrucât sistemele de prelucrare a datelor sunt în serviciul omului; întrucât, acestea 

trebuie, indiferent de naionalitatea sau reedina persoanelor fizice, s le respecte 
drepturile i libertile fundamentale, în special dreptul la via privat, i s contribuie 
la progresul economic i social, la dezvoltarea comerului i la bunstarea persoanelor; 

 
(3) întrucât instituirea i funcionarea unei piee interne în care este asigurat, în 

conformitate cu art. 7a din Tratat, libera circulaie a bunurilor, persoanelor, serviciilor i 
capitalurilor necesit nu numai libera circulaie a datelor cu caracter personal de la un 
stat membru la altul, ci i garantarea drepturilor fundamentale ale persoanei; 

 
(4) întrucât în Comunitate se recurge din ce în ce mai frecvent la prelucrarea datelor cu 

caracter personal în diferitele sfere ale activitii economice i sociale; întrucât progresul 
în tehnologia informaional faciliteaz considerabil prelucrarea i schimbul acestor 
date; 

 
(5) întrucât integrarea economic i social care rezult din instituirea i funcionarea pieei 

interne în sensul art. 7a din Tratat conduce în mod necesar la o cretere substanial a 
fluxului transfrontalier de date cu caracter personal între cei implicai, în calitate de 
participani privai sau publici la activitatea economic i social din statele membre; 
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întrucât schimbul de date cu caracter personal între întreprinderile stabilite în diferite 
state membre este inut s creasc; întrucât autoritile naionale din diferite state 
membre sunt solicitate, în temeiul dreptului comunitar, s colaboreze i s schimbe date 
cu caracter personal astfel încât s-i poat îndeplini atribuiile sau s îndeplineasc 
sarcini pe seama unei autoriti din alt stat membru în contextul unui spaiu fr frontiere 
interne care constituie piaa intern; 

 
(6) întrucât, în plus, intensificarea cooperrii tiinifice i tehnice i introducerea coordonat 

de noi reele de telecomunicaii în Comunitate necesit i faciliteaz fluxurile 
transfrontaliere de date cu caracter personal; 

 
(7) întrucât diferena dintre nivelurile de protecie a drepturilor i libertilor persoanelor, în 

special a dreptului la via privat în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter 
personal permis în statele membre poate împiedica transmiterea unor astfel de date de 
pe teritoriul unui stat membru pe cel al altui stat membru; întrucât aceast diferen 
poate constitui, prin urmare, un obstacol în desfurarea unor activiti economice la 
nivel comunitar, poate denatura concurena i poate împiedica autoritile s-i 
îndeplineasc responsabilitile conform dreptului comunitar; întrucât diferena dintre 
nivelurile de protecie se datoreaz disparitilor între actele cu putere de lege i actele 
administrative naionale; 

 
(8) întrucât, pentru a îndeprta obstacolele din calea circulaiei datelor cu caracter personal, 

nivelul proteciei drepturilor i libertilor persoanei în ceea ce privete prelucrarea unor 
astfel de date trebuie s fie echivalent în toate statele membre; întrucât acest obiectiv 
este vital pentru piaa intern, dar nu poate fi atins numai de statele membre, în special 
având în vedere dimensiunea divergenelor existente în prezent între legislaiile naionale 
ale statelor membre i necesitatea de coordonare a legislaiilor statelor membre astfel 
încât s reglementeze fluxul transfrontalier de date cu caracter personal în mod coerent, 
i conform cu obiectivele pieei interne menionate în art. 7a din Tratat; întrucât aciunea 
Comunitii de apropiere a legislaiilor este prin urmare necesar; 

 
(9) întrucât, dat fiind protecia echivalent care rezult din apropierea legislaiilor 

naionale, statele membre nu vor mai putea împiedica libera circulaie a datelor cu 
caracter personal din considerente de protecie a drepturilor i libertilor persoanei, în 
special a dreptului la via privat; întrucât statele membre vor avea o marj de manevr 
care, în contextul punerii în aplicare a directivei, poate fi folosit de partenerii economici 
i sociali; întrucât statele membre vor putea specifica în legislaia naional condiiile 
generale care reglementeaz legalitatea prelucrrii datelor; întrucât procedând astfel, 
statele membre depun toate eforturile pentru îmbuntirea proteciei asigurate în prezent 
de legislaia lor; întrucât, în limitele acestei marje de manevr i în conformitate cu 
dreptul comunitar, pot aprea diferene în aplicarea directivei, ceea ce ar putea afecta 
circulaia datelor atât în cadrul statelor membre, cât i în Comunitate; 

 
(10) întrucât obiectivul legislaiei naionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

este de a proteja drepturile i libertile fundamentale, inclusiv dreptul la via privat 
care este recunoscut atât în art. 8 din Convenia European pentru aprarea drepturilor 
omului i a libertilor fundamentale, cât i în principiile generale ale dreptului 
comunitar; întrucât, din acest motiv, apropierea acestor legislaii nu trebuie s aib ca 
rezultat scderea proteciei pe care o ofer, ci trebuie, dimpotriv, s încerce s asigure 
un nivel înalt de protecie în Comunitate; 

 



(11) întrucât principiile proteciei drepturilor i libertilor persoanelor, inclusiv a dreptului la 
via privat, coninute i în prezenta directiv le precizeaz i le amplific pe acelea 
coninute în Convenia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea 
persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal; 

 
(12) întrucât principiile proteciei trebuie s se aplice tuturor prelucrrilor de date cu caracter 

personal efectuate de orice persoan ale crei activiti sunt reglementate de dreptul 
comunitar; întrucât trebuie excluse prelucrrile de date efectuate de o persoan fizic în 
exercitarea unor activiti exclusiv personale sau domestice, precum corespondena i 
pstrarea repertoarului de adrese; 

 
(13) întrucât activitile menionate la titlurile V i VI din Tratatul privind Uniunea 

European legate de sigurana public, aprarea, securitatea statului sau activitile 
statului din domeniul penal nu intr în sfera de aplicare a dreptului comunitar, fr a 
aduce atingere obligaiilor care le revin statelor membre în conformitate cu  art. 56 alin. 
(2), art. 57 sau art. 100a din Tratatul de instituire a Comunitii Europene; întrucât 
prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesar pentru ocrotirea bunstrii 
economice a statelor nu intr în sfera de aplicare a prezentei directive, dac prelucrarea 
respectiv se refer la chestiuni de securitate a statului; 

 
(14) întrucât, inând seama de importana evoluiei, în cadrul societii informaionale, a 

tehnicilor utilizate pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau 
comunicarea datelor constituite din sunete i imagini privind persoane fizice, prezenta 
directiv se aplic prelucrrii unor astfel de date; 

 
(15) întrucât prelucrarea datelor este reglementat de prezenta directiv numai dac este 

automatizat sau dac datele prelucrate sunt cuprinse sau sunt destinate s fie cuprinse 
într-un sistem de eviden structurat în conformitate cu criteriile specifice privind 
persoanele, astfel încât s permit accesul uor la datele cu caracter personal în cauz; 

 
(16) întrucât prelucrarea datelor constituite din sunete i imagini, cum este cazul 

supravegherilor video, nu intr în sfera de aplicare a prezentei directive, dac sunt 
efectuate în scopuri de siguran public, aprare, securitate naional ori în cursul 
activitilor statului din domeniul dreptului penal sau în cursul altor activiti care nu 
intr în sfera de aplicare a dreptului comunitar;  

 
(17) întrucât în ceea ce privete prelucrarea datelor constituite din sunete i imagini în scopuri 

jurnalistice, literare sau artistice, în special în domeniul audiovizual, principiile 
directivei se aplic în mod restrictiv, în conformitate cu dispoziiile art. 9; 

 
(18) întrucât, pentru a garanta c persoanele nu sunt private de protecia la care au dreptul în 

conformitate cu prezenta directiv, orice prelucrare a datelor cu caracter personal în 
Comunitate trebuie efectuat în conformitate cu legislaia unuia dintre statele membre; 
întrucât, în acest sens, prelucrarea efectuat sub responsabilitatea unui operator stabilit 
într-un stat membru se supune legislaiei statului respectiv; 

 
(19) întrucât stabilirea pe teritoriul unui stat membru presupune exercitarea efectiv i real a 

unei activiti într-o form de instalare stabil; întrucât forma juridic a stabilirii, fie c 
este doar sucursal, fie c este filial cu personalitate juridic, nu este factorul 
determinant în aceast privin; întrucât, dac un singur operator are sediul pe teritoriul 
mai multor state membre, în special prin intermediul filialelor, acesta trebuie s se 



asigure, pentru a evita orice eludare a reglementrilor naionale, c fiecare sediu 
îndeplinete obligaiile prevzute de dreptul intern aplicabil activitilor sale; 

 
(20) întrucât faptul c prelucrarea datelor este efectuat de o persoan stabilit într-o ar ter 

nu trebuie s împiedice protecia persoanelor prevzut în prezenta directiv; întrucât, în 
aceste cazuri, prelucrarea este reglementat de legislaia statelor membre în care sunt 
amplasate mijloacele de prelucrare i trebuie s existe garanii c drepturile i obligaiile 
prevzute în prezenta directiv sunt respectate în practic; 

 
(21) întrucât prezenta directiv nu aduce atingere normelor de teritorialitate aplicabile în 

materie penal; 
 
(22) întrucât statele membre trebuie s precizeze în legislaia lor sau la punerea în aplicare a 

msurilor adoptate în temeiul prezentei directive, circumstanele generale în care 
prelucrarea este legal; întrucât în special art. 5 coroborat cu art. 7 i 8 permite statelor 
membre, independent de normele generale, s prevad condiii de prelucrare speciale 
pentru sectoare specifice i pentru diferitele categorii de date menionate la art. 8; 

 
(23) întrucât statele membre sunt împuternicite s asigure punerea în aplicare a proteciei 

persoanei atât prin intermediul unei legi generale privind protecia persoanelor în ceea ce 
privete prelucrarea datelor cu caracter personal, cât i prin legi sectoriale cum ar fi  cele 
referitoare, de exemplu, la institutele de statistic; 

 
(24) întrucât legislaiile privind protecia persoanelor juridice în ceea ce privete prelucrarea 

datelor care le privesc nu sunt afectate de prezenta directiv; 
 
(25) întrucât principiile proteciei trebuie s se reflecte, pe de o parte, în obligaiile impuse 

persoanelor, autoritilor publice, întreprinderilor, ageniilor sau altor organisme care 
prelucreaz date, în special în materie de calitatea datelor, sigurana tehnic, notificarea 
autoritii de supraveghere, circumstanele în care poate fi efectuat prelucrarea i, pe de 
alt parte, în dreptul conferit persoanelor ale cror date fac obiectul prelucrrii de a fi 
informate cu privire la aceasta, de a putea avea acces la date, de a putea solicita 
corectarea lor i chiar de a se opune prelucrrii în anumite circumstane; 

 
(26) întrucât principiile proteciei trebuie s se aplice oricrei informaii privind o persoan 

identificat sau identificabil; întrucât, pentru a determina dac o persoan este 
identificabil este oportun s se ia în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în 
mod rezonabil fie de operator, fie de orice alt persoan pentru a identifica persoana 
vizat; întrucât principiile proteciei nu se aplic datelor anonime astfel încât persoana 
vizat s nu mai fie identificabil; întrucât codurile de conduit în sensul art. 27 pot fi un 
instrument util pentru a furniza indicaii asupra modului în care datele pot fi 
transformate în date anonime i stocate într-o form în care nu mai pot permite 
identificarea persoanei vizate;  

 
(27) întrucât protecia persoanelor trebuie s se aplice atât prelucrrii automatizate, cât i 

prelucrrii manuale a datelor; întrucât sfera proteciei în cauz nu trebuie s depind în 
fapt de tehnicile utilizate, în caz contrar creându-se un risc serios de eludare a 
dispoziiilor; întrucât, în ceea ce privete prelucrarea manual, prezenta directiv acoper 
totui numai sistemele de eviden a datelor, nu i dosarelor nestructurate; întrucât, în 
special, coninutul unui sistem de eviden trebuie s fie structurat în conformitate cu 
criterii specifice privind persoanele, care s permit accesul uor la datele cu caracter 
personal; întrucât, în conformitate cu definiia de la art. 2 lit. (c), diferitele criterii de 



determinare a elementelor unui set structurat de date cu caracter personal i diferitele 
criterii care reglementeaz accesul la un astfel de set pot fi stabilite de fiecare stat 
membru; întrucât dosarele sau seriile de dosare, precum i copertele acestora care nu 
sunt structurate în conformitate cu criterii specifice nu intr în nici un caz în domeniul de 
aplicare a prezentei directive; 

 
(28) întrucât orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie s fie legal i onest fa de 

persoanele vizate; întrucât, în special, datele trebuie s fie adecvate, pertinente i 
neexcesive în ceea ce privete scopurile în care sunt prelucrate; întrucât scopurile trebuie 
s fie explicite i legitime i s fie determinate la data colectrii datelor; întrucât 
scopurile prelucrrii dup colectare nu trebuie s fie incompatibile cu scopurile 
specificate iniial; 

 
(29) întrucât prelucrarea ulterioar a datelor cu caracter personal în scopuri istorice, statistice 

sau tiinifice nu este incompatibil cu scopurile pentru care au fost colectate anterior 
datele, în msura în care statele membre prevd garaniile adecvate; întrucât aceste 
garanii trebuie s împiedice, în special, folosirea datelor în sprijinul unor msuri sau 
decizii împotriva unei anumite persoane; 

 
(30) întrucât, pentru a fi legal, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie, în plus, s fie 

efectuat cu consimmântul persoanei vizate sau s fie necesar pentru încheierea sau 
executarea unui contract care oblig persoanele vizate, fie s respecte o obligaie legal, 
fie s execute o sarcin de interes public sau care rezult din exercitarea autoritii 
publice, fie, chiar s realizeze un interes legitim al unei persoane fizice sau juridice, cu 
condiia ca acest interes s nu prejudicieze interesele sau drepturile i libertile 
persoanei vizate; întrucât, în special, pentru a menine echilibrul între interesele în cauz 
garantând în acelai timp concurena efectiv, statele membre pot preciza condiiile în 
care datele cu caracter personal pot fi utilizate i comunicate terilor în contextul 
activitilor legitime de gestionare curent ale societilor comerciale i ale altor 
organisme; întrucât, în mod similar, statele membre pot preciza condiiile în care datele 
cu caracter personal pot fi comunicate terilor pentru prospectare comercial, prospectare 
efectuat fie de o asociaie cu scop caritabil, fie de alte asociaii sau fundaii, de exemplu 
cu caracter politic, cu respectarea dispoziiilor care permit persoanelor vizate s se opun 
prelucrrii datelor referitoare la ele, gratuit i fr s trebuiasc s îi expun motivele; 

 
(31) întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie, de asemenea, s fie privit ca 

legal dac este realizat în scopul de a proteja un interes care este esenial pentru viaa 
persoanei vizate; 

 
(32) întrucât este de competena legislaiei naionale s stabileasc dac acel operator care 

îndeplinete o sarcin de interes public sau în exercitarea autoritii publice trebuie s fie 
o administraie public sau alt persoan fizic sau juridic de drept public sau de drept 
privat, cum ar fi o asociaie profesional; 

 
(33) întrucât datele care pot, prin natura lor, s aduc atingere libertilor fundamentale sau 

vieii private, nu ar trebui s fie prelucrate fr consimmântul explicit al persoanei 
vizate; întrucât, cu toate acestea, trebuie prevzute derogri în mod expres de la aceast 
interdicie, în cazul nevoilor specifice, în special atunci când prelucrarea datelor se 
realizeaz în anumite scopuri referitoare la sntatea persoanelor supuse unei obligaii de 
secret profesional sau pentru realizarea activitilor legitime de anumite asociaii sau 
fundaii al cror scop este s permit exercitarea libertilor fundamentale; 

 



(34) întrucât statele membre trebuie, de asemenea, s fie autorizate s deroge de la interdicia 
privind prelucrarea categoriilor de date sensibile atunci când aceasta se justific din 
motive de interes public important în domenii cum ar fi sntatea public i protecia 
social – în special în scopul asigurrii calitii i rentabilitii în ceea ce privete 
procedurile folosite pentru soluionarea cererilor de prestaii i servicii în sistemul 
asigurrilor de sntate – cercetarea tiinific i statistica guvernamental; întrucât este 
totui de datoria lor s prevad garanii specifice i corespunztoare în scopul protejrii 
drepturilor fundamentale i vieii private a persoanelor; 

 
(35) întrucât, în plus, prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre autoritile publice 

pentru atingerea unor scopuri, care sunt stabilite în dreptul constituional sau în dreptul 
internaional public, în beneficiul asociaiilor religioase recunoscute oficial se realizeaz 
pentru un motiv de interes public important; 

 
(36) întrucât, dac în cursul activitilor electorale funcionarea sistemului democratic 

presupune, în anumite state membre, ca partidele politice s colecteze date privind 
opinia politic a persoanelor, prelucrarea unor astfel de date poate fi autorizat din 
motive legate de un interes public important, cu condiia s se prevad garaniile 
necesare; 

 
(37) întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice, literare sau 

artistice, în special în domeniul audiovizualului, trebuie s beneficieze de derogri sau 
de restricii de la cerinele anumitor dispoziii ale prezentei directive în msura în care 
ele sunt necesare în vederea punerii drepturilor fundamentale ale persoanei în acord cu 
libertatea de exprimare i în special cu libertatea a primi sau de a difuza informaii, aa 
cum este garantat în special în art. 10 din Convenia european de aprare a drepturilor 
omului i a libertilor fundamentale; întrucât statele membre, în scopul meninerii unui 
echilibru între drepturile fundamentale, trebuie s stabileasc derogrile i restriciile, 
necesare în ceea ce privete msurile generale privind legalitatea prelucrrii datelor, 
msurile privind transferul de date în ri tere, precum i competenele autoritilor de 
supraveghere; întrucât acest lucru nu trebuie totui s conduc statele membre la 
stabilirea unor derogri de la msurile menite s garanteze securitatea prelucrrii; 
întrucât ar fi oportun, de asemenea, s se confere a posteriori cel puin autoritii de 
supraveghere anumite competene în domeniu , constând de exemplu în publicarea cu 
regularitate a unui raport sau în sesizarea autoritilor judectoreti; 

 
(38) întrucât, dac prelucrarea datelor este corect, persoanele vizate ar trebui s aib 

posibilitatea de a afla despre existena prelucrrilor i s beneficieze, atunci când datele 
sunt colectate de la acestea, de o informare precis i complet, inând seama de 
circumstanele colectrii; 

 
(39) întrucât anumite prelucrri implic date pe care operatorul nu le-a colectat direct de la 

subiect; întrucât, mai mult decât atât, datele pot fi comunicate în mod legitim unui ter, 
chiar atunci când aceast comunicare nu a fost prevzut în momentul colectrii datelor 
de la persoana vizat; întrucât, în toate aceste cazuri, persoana vizat trebuie informat 
atunci când se înregistreaz datele sau cel târziu atunci când datele sunt comunicate 
pentru prima dat unui ter; 

 
(40) întrucât, cu toate acestea, nu este necesar impunerea acestei obligaii dac persoana 

vizat este deja informat; întrucât, în plus, aceast obligaie nu a fost prevzut dac 
aceast înregistrare sau comunicare este prevzut în mod expres de lege sau dac 
informarea persoanei vizate se dovedete imposibil sau implic eforturi 



disproporionate, aa cum se întâmpl în cazul prelucrrilor în scopuri istorice, statistice 
sau tiinifice; întrucât, în aceast privin, poate fi luat în considerare numrul 
persoanelor vizate, vechimea datelor, precum i msurile compensatorii care pot fi 
adoptate; 

 
(41) întrucât orice persoan trebuie s poat beneficia de dreptul de acces la datele cu caracter 

personal care fac obiectul prelucrrii, pentru a se asigura în special de exactitatea datelor 
i de legalitatea prelucrrii acestora; întrucât, din aceleai motive, orice persoan vizat 
trebuie s aib dreptul de a cunoate logica pe care s-a bazat prelucrarea automat a 
datelor care o privesc, cel puin în cazul deciziilor automatizate prevzute la art. 15 alin. 
(1); întrucât acest drept nu trebuie s aduc atingere secretului comercial sau proprietii 
intelectuale, în special dreptului de autor care protejeaz software; întrucât aceste 
consideraii nu trebuie s conduc totui la situaia de a i se refuza persoanei interesate 
orice informaie. 

 
(42) întrucât, în interesul persoanei vizate sau în vederea protejrii drepturilor i libertilor 

celorlali, statele membre pot restrânge drepturile de acces la informaii; întrucât pot 
preciza, de exemplu, c accesul la datele cu caracter medical poate fi obinut numai 
printr-un specialist din domeniul sntii; 

 
(43) întrucât statele membre pot impune, în mod similar, restricii cu privire la drepturile de 

acces i de informare, precum i la anumite obligaii ale operatorului, în msura în care 
sunt necesare pentru a ocroti, de exemplu, securitatea naional, aprarea, sigurana 
public sau un interes economic sau financiar important al unui stat membru sau al 
Uniunii Europene, precum i cu privire la cercetarea i urmrirea penal sau la 
înclcarea deontologiei profesionale reglementate; întrucât este oportun s se enumere, 
ca excepii i restricii, sarcinile de control, inspecie sau reglementare necesare în 
ultimele trei domenii menionate anterior cu privire la sigurana public, interesele 
economic sau financiar i prevenirea infraciunilor; întrucât enumerarea sarcinilor în cele 
trei domenii nu afecteaz legitimitatea excepiilor i restriciilor din motive de securitate 
i aprare a statului; 

 
(44) întrucât statele membre pot fi puse, în temeiul dispoziiilor dreptului comunitar, în 

situaia de a deroga de la dispoziiile prezentei directive privind dreptul de acces, 
informarea persoanelor i calitatea datelor, în vederea protejrii unora dintre obiectivele 
menionate anterior; 

 
(45) întrucât, în cazul în care unele date ar putea face obiectul prelucrrii legale întemeiate pe 

interesul public, al exercitrii autoritii publice sau al interesului legitim al unei 
persoane fizice sau juridice, orice persoan vizat ar trebui totui s aib dreptul de a se 
opune, din motive solide i legitime legate de situaia sa particular, prelucrrii datelor 
care o privesc; întrucât statele membre au, cu toate acestea, posibilitatea s prevad 
dispoziii naionale contrare; 

 
(46) întrucât protecia drepturilor i libertilor persoanelor vizate în ceea ce privete 

prelucrarea datelor cu caracter personal necesit luarea unor msuri tehnice i 
organizatorice adecvate atât în momentul proiectrii sistemului de prelucrare cât i în cel 
al prelucrrii în sine, în special în scopul meninerii securitii i prevenirii oricrei 
prelucrri neautorizate; întrucât este de datoria statelor membre s vegheze la respectarea 
acestor msuri de ctre operatori; întrucât aceste msuri trebuie s asigure un nivel 
adecvat de securitate inând seama de cele mai recente tehnici din sector i de costurile 



punerii lor în aplicare în raport cu riscurile inerente prelucrrii i cu natura datelor de 
protejat; 

 
(47) întrucât, dac se transmite un mesaj care conine date cu caracter personal printr-un 

serviciu de telecomunicaii sau de pot electronic al crui unic scop este de a transmite 
mesaje de acest tip, operatorul datelor cu caracter personal cuprinse într-un mesaj este în 
mod normal considerat persoana care expediaz mesajul, nu cea care ofer serviciul de 
transmitere a acestuia; întrucât, cu toate acestea, persoanele care ofer aceste servicii 
sunt în mod normal considerate operatori ai prelucrrii datelor cu caracter personal 
suplimentare necesare funcionrii serviciului; 

 
(48) întrucât notificarea autoritilor de supraveghere este destinat s organizeze publicitatea 

scopurilor i caracteristicilor principale ale prelucrrii pentru ca aceasta s poat controla 
dac prelucrarea datelor este în conformitate cu msurile naionale adoptate în temeiul 
prezentei directive; 

 
(49) întrucât, pentru a evita formalitile administrative inadecvate, statele membre pot 

prevedea exonerri sau simplificri ale notificrii în cazurile în care prelucrarea datelor 
nu poate aduce atingere drepturilor i libertilor persoanelor vizate, cu condiia ca 
aceasta s se realizeze în conformitate cu o msur luat de un stat membru care îi 
precizeaz limitele; întrucât exonerrile sau simplificrile pot, în mod similar, fi 
prevzute de ctre statele membre atunci când o persoan împuternicit de operator se 
asigur c prelucrarea realizat nu poate s aduc atingere drepturilor i libertilor 
persoanelor vizate; întrucât o astfel de persoan împuternicit cu protejarea datelor, fie 
c este sau nu un angajat al operatorului, trebuie s fie în msur sa îi exercite 
atribuiile în deplin independen ; 

 
(50) întrucât pot fi prevzute exonerri sau simplificri în cazul prelucrrilor de date al cror 

unic scop este pstrarea unui registru destinat, în conformitate cu dreptul intern, s ofere 
informaii publicului i s fie deschis spre consultare publicului sau oricrei alte 
persoane care demonstreaz un interes legitim; 

 
(51) întrucât, cu toate acestea, simplificarea sau exonerarea de obligaia de notificare nu îl 

scutete pe operator de alte obligaii care decurg din prezenta directiv; 
 
(52) întrucât, în acest context, controlul a posteriori de ctre autoritile competente trebuie 

s fie, în general, considerat o msur suficient; 
 
(53) întrucât anumite prelucrri pot s prezinte totui riscuri specifice pentru drepturile i 

libertile persoanelor vizate prin însi natura lor, sfera de aplicare sau scopurile lor, 
cum ar fi excluderea persoanei de la beneficiul unui drept, unei prestaii sau unui 
contract, sau prin utilizarea specific a unei tehnologii noi; întrucât le revine statelor 
membre, dac doresc acest lucru, obligaia de a preciza astfel de riscuri în legislaia lor; 

 
(54) întrucât numrul celor care prezint astfel de riscuri specifice trebuie s fie foarte 

restrâns în ceea ce privete totalul prelucrrilor efectuate în societate; întrucât statele 
membre trebuie s prevad, pentru aceste prelucrri, o verificare prealabil punerii lor în 
practic, efectuat de autoritatea de supraveghere sau de persoana împuternicit cu 
protejarea datelor în cooperare cu aceasta; întrucât, în urma acestei verificri prealabile, 
autoritatea de supraveghere poate, în conformitate cu dreptul intern, emite un aviz sau 
poate autoriza prelucrarea datelor; întrucât o astfel de verificare poate fi, de asemenea, 
efectuat în timpul elaborrii fie a unei msuri legislative a parlamentului naional, fie a 



unei msuri întemeiate pe o astfel de msur legislativ, care s defineasc natura 
prelucrrii i s stabileasc garaniile corespunztoare; 

 
(55) întrucât atunci când operatorul nu respect drepturile persoanelor vizate legislaiile 

naionale trebuie s prevad ci de atac în justiie; întrucât daunele pe care o persoan le 
poate suferi ca urmare a unei prelucrri ilegale trebuie s fie reparate de ctre operator, 
care poate fi exonerat de rspundere dac dovedete c daunele nu îi sunt imputabile, în 
special atunci când constat existena unei erori a persoanei vizate sau în caz de for 
major; întrucât trebuie aplicate sanciuni oricrei persoane, atât de drept privat, cât i de 
drept public, care nu respect dispoziiile naionale adoptate în temeiul prezentei 
directive; 

 
(56) întrucât pentru dezvoltarea comerului internaional sunt necesare fluxuri transfrontaliere 

de date cu caracter personal; întrucât protecia persoanei garantat în Comunitate prin 
prezenta directiv nu se opune transferului datelor cu caracter personal în ri tere, 
asigurând un nivel de protecie adecvat; întrucât caracterul adecvat al nivelului de 
protecie oferit de o ar ter trebuie apreciat având în vedere toate circumstanele 
referitoare la un transfer sau o categorie de transferuri; 

 
(57) întrucât, pe de alt parte, trebuie interzis transferul datelor cu caracter personal ctre o 

ar ter care nu asigur un nivel de protecie adecvat; 
 
(58) întrucât trebuie s poat fi prevzute derogri de la aceast interdicie în anumite 

circumstane în care persoana vizat i-a dat consimmântul, în care transferul este 
necesar în legtur cu un contract sau cu o aciune în justiie, în care aprarea unui 
interes public important o impune, de exemplu în cazul schimburilor internaionale de 
date între administraiile fiscale sau vamale ori între serviciile competente în materie de 
securitate social sau în care transferul se efectueaz dintr-un registru stabilit prin lege i 
destinat s fie consultat de ctre public sau de ctre persoane având un interes legitim; 
întrucât, în acest caz, un astfel de transfer nu ar trebui s priveasc totalitatea datelor sau 
categoriilor de date coninute în registrul menionat; întrucât atunci când un registrul este 
destinat s fie consultat de ctre persoane având un interes legitim, transferul nu ar trebui 
s poat fi efectuat decât la cererea acestor persoane sau atunci când acestea sunt 
destinatarii; 

 
(59) întrucât pot fi luate msuri speciale pentru a compensa nivelul de protecie insuficient 

dintr-o ar ter atunci când operatorul ofer garanii corespunztoare; întrucât, în plus, 
trebuie prevzute proceduri de negociere între Comunitate i aceste ri tere; 

 
(60) întrucât, în orice caz, transferurile ctre rile tere se efectueaz numai cu respectarea 

deplin a dispoziiilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive, în 
special art. 8; 

 
(61) întrucât, statele membre i Comisia, în domeniile lor de competen, trebuie s 

încurajeze asociaiile comerciale i alte organizaii reprezentative interesate s elaboreze 
coduri de conduit destinate s favorizeze, inând seama de particularitile prelucrrii 
datelor efectuate în anumite sectoare, punerea în aplicare a prezentei directive cu 
respectarea dispoziiile naionale adoptate pentru aplicarea acesteia; 

 
(62) întrucât instituirea în statele membre a unor autoriti de supraveghere care s-i exercite 

atribuiile în deplin independen este un element esenial al proteciei persoanelor în 
ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal; 



 
(63) întrucât aceste autoriti trebuie s dispun de mijloacele necesare pentru a-i îndeplini 

sarcinile, indiferent dac acestea sunt puteri de investigare sau de intervenie, în special 
atunci când autoritile primesc plângeri, sau competene de a aciona în justiie; întrucât 
acestea trebuie s contribuie la transparena prelucrrii datelor, efectuat în statul 
membru de provenien; 

 
(64) întrucât autoritile din diferite state membre sunt inute s-i acorde reciproc asisten în 

îndeplinirea sarcinilor, astfel încât s se asigure respectarea deplin a normelor de 
protecie în întreaga Uniune European; 

 
(65) întrucât la nivelul Comunitii trebuie înfiinat un grup de lucru privind protecia 

persoanei în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal, care trebuie s-i 
exercite funciile în deplin independen; întrucât, inând seama de aceast 
particularitate, acesta trebuie s consilieze Comisia i s contribuie în special la aplicarea 
unitar a normelor naionale adoptate în temeiul prezentei directive; 

 
(66) întrucât, în ceea ce privete transferul de date ctre ri tere, aplicarea prezentei directive 

necesit atribuirea de competene de execuie Comisiei i instituirea unei proceduri în 
conformitate cu modalitile stabilite în Decizia Consiliului 87/373/CEE1; 

 
(67) întrucât la 20 decembrie 1994 s-a ajuns la un acord privind un modus vivendi între 

Parlamentul European, Consiliu i Comisie privind punerea în aplicare a msurilor 
pentru actele adoptate în conformitate cu procedura stabilit în art. 189b din Tratatul CE; 

 
(68) întrucât principiile enunate în prezenta directiv cu privire la protecia drepturilor i 

libertilor persoanelor, în special a dreptului la via privat, în ceea ce privete 
prelucrarea datelor cu caracter personal, vor putea fi completate sau clarificate cu norme 
specifice conform acestor principii, în special pentru anumite sectoare; 

 
(69) întrucât este oportun s li se acorde statelor membre un termen care s nu depeasc trei 

ani de la intrarea în vigoarea a msurilor naionale de transpunere a prezentei directive, 
pentru a le permite aplicarea treptat a noilor dispoziii naionale oricrei prelucrri de 
date deja implementate; întrucât, pentru a facilita aplicarea lor eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre sunt autorizate s prevad o perioad suplimentar 
care expir dup 12 ani de la data adoptrii prezentei directive, astfel încât s se asigure 
conformitatea sistemelor de eviden manuale existente cu anumite dispoziii ale 
directivei; întrucât, dac datele coninute în astfel de sisteme de eviden fac obiectul 
unei prelucrri manuale efective în decursul acestei perioade de tranziie suplimentare, 
aducerea lor în conformitate cu aceste dispoziii trebuie s se efectueze în momentul 
prelucrrii; 

 
(70) întrucât nu este oportun ca persoana vizat s-i dea înc o dat consimmântul pentru a 

permite operatorului s continue s efectueze, dup intrarea în vigoare a dispoziiilor 
naionale adoptate în aplicarea prezentei directive, o prelucrare a datelor sensibile 
necesare în executarea unui contract încheiat pe baza consimmântului liber i informat 
înainte de intrarea în vigoare a dispoziiilor menionate anterior; 

 
(71) întrucât prezenta directiv nu împiedic un stat membru s reglementeze activitile de 

prospectare a comercial care au în vedere consumatorii care au reedina pe teritoriul 
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acestuia, în msura în care o astfel de reglementare nu implic protecia persoanelor în 
ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 
(72) întrucât prezenta directiv permite s se ia în considerare principiul dreptului de acces 

public la documente administrative atunci când se pun în aplicare principiile stabilite în 
prezenta directiv, 

 
ADOPT PREZENTA DIRECTIV: 
 

CAPITOLUL I 
 

DISPOZIII GENERALE 
 

Articolul 1 
 

Obiectul directivei 
 

1. Statele membre asigur, în conformitate cu prezenta directiv, protejarea drepturilor i 
libertilor fundamentale ale persoanei i în special a dreptului la viaa privat în ceea ce 
privete prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
2. Statele membre nu pot limita sau interzice libera circulaie a datelor cu caracter personal 
între statele membre din motive legate de protecia asigurat în conformitate cu alin. (1). 
 

Articolul 2 
 

Definiii 
 

În sensul prezentei directive: 
 
(a) „date cu caracter personal” înseamn orice informaie cu  referitoare la o persoan fizic 

identificat sau identificabil („persoana vizat”); o persoan identificabil este o 
persoan care poate fi identificat, direct sau indirect, în special prin referire la un 
numr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitii 
sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 
(b) „prelucrarea datelor cu caracter personal” („prelucrare”) înseamn orice operaiune sau 

serie de operaiuni care se efectueaz asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 
automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvluirea prin 
transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alturarea ori combinarea, blocarea, 
tergerea sau distrugerea; 

 
(c) „sistem de eviden a datelor cu caracter personal” („sistem de eviden”) înseamn 

orice serie structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii 
specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup criterii funcionale sau 
geografice; 

 
(d) „operator” înseamn persoana fizic sau juridic, autoritatea public, agenia sau orice 

alt organism care, singur sau împreun cu altele, stabilete scopurile i mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile i mijloacele prelucrrii 
sunt stabilite prin acte cu putere de lege naionale sau comunitare, operatorul sau 



criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite prin dreptul naional sau 
comunitar; 

 
(e) „persoana împuternicit de ctre operator” înseamn persoana fizic sau juridic, 

autoritatea public, agenia sau orice alt organism care prelucreaz datele cu caracter 
personal pe seama operatorului; 

 
(f) „ter” înseamn persoana fizic sau juridic, autoritatea public, agenia sau orice 

organism altul decât persoana vizat, operatorul, persoana împuternicit de ctre 
operator i persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de ctre operator, sunt autorizate s prelucreze date; 

 
(g) „destinatar” înseamn persoana fizic sau juridic, autoritatea public, agenia sau orice 

alt organism cruia îi sunt transmise datele, indiferent dac este sau nu ter; cu toate 
acestea, autoritile crora li se comunic date în cadrul unei anumite anchete nu trebuie 
s fie considerate destinatari; 

 
(h) „consimmântul persoanei vizate” înseamn orice manifestare de voin, liber, 

specific i informat prin care persoana vizat accept s fie prelucrate datele cu 
caracter personal care o privesc. 

 
Articolul 3 

 
Domeniul de aplicare 

 
1. Prezenta directiv se aplic prelucrrii automate, în totalitate sau parial, precum i 
prelucrrii neautomate a datelor cu caracter personal, coninute sau care urmeaz s fie 
coninute într-un sistem de eviden a datelor cu caracter personal. 
 
2. Prezenta directiv nu se aplic prelucrrii datelor cu caracter personal: 
 
! puse în practic pentru exercitarea activitilor din afara domeniului de aplicare a 

dreptului comunitar, cum ar fi cele prevzute în titlurile V i VI din Tratatul privind 
Uniunea European i, în orice caz, prelucrrilor care au ca obiect sigurana public, 
aprarea, securitatea statului (inclusiv bunstarea economic a statului atunci când aceste 
prelucrri sunt legate de probleme de securitate a statului) i activitile statului în 
domeniul dreptului penal, 

 
! efectuate de ctre o persoan fizic în cursul unei activiti exclusiv personale sau 

domestice. 
 

Articolul 4 
 

Dreptul intern aplicabil 
 
1. Fiecare stat membru aplic dispoziiile naionale pe care le adopt în temeiul prezentei 
directive pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când: 
 
(a) prelucrarea este efectuat în cadrul activitilor operatorului cu sediul pe teritoriul 

statului membru; dac acelai operator este stabilit pe teritoriul mai multor state 
membre, acesta trebuie s ia msurile necesare pentru a se asigura c fiecare din sedii 
respect obligaiile prevzute în dreptul intern aplicabil; 



 
(b) operatorul nu este stabilit pe teritoriul statului membru, ci într-un loc în care se aplic 

dreptul intern al acestuia, în temeiul dreptului internaional public; 
 
(c) operatorul nu este stabilit pe teritoriul Comunitii, dar în scopul prelucrrii datelor cu 

caracter personal recurge la mijloace automate sau neautomate, situate pe teritoriul 
statului membru respectiv, cu excepia cazului în care aceste mijloace sunt folosite 
numai în vederea tranzitului pe teritoriul Comunitii. 

 
2. În situaiile menionate în alin. (1) lit. (c), operatorul trebuie s desemneze un reprezentant 
stabilit pe teritoriul statului membru în cauz, fr s aduc atingere aciunilor în justiie care 
ar putea fi introduse împotriva operatorului însui. 
 

CAPITOLUL II 
 

CONDIIILE GENERALE DE LEGALITATE A PRELUCRRII DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 
Articolul 5 

 
Statele membre precizeaz, în limitele dispoziiilor prezentului capitol, condiiile în care 
operaiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt legale. 
 

SECIUNEA I 
 

PRINCIPII REFERITOARE LA CALITATEA DATELOR 
 

Articolul 6 
 

1. Statele membre stabilesc c datele cu caracter personal trebuie s fie: 
 
(a) prelucrate în mod corect i legal, 
 
(b) colectate în scopuri determinate, explicite i legitime i s nu mai fie prelucrate ulterior 

într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioar a datelor în scopuri 
istorice, statistice sau tiinifice nu este considerat incompatibil atât timp cât statele 
membre prevd garanii corespunztoare; 

 
(c) adecvate, pertinente i neexcesive în ceea ce privete scopurile pentru care sunt 

colectate i/sau prelucrate ulterior; 
 
(d) exacte i, dac este necesar, actualizate; trebuie luate toate msurile necesare pentru ca 

datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate 
sau pentru care vor fi prelucrate ulterior, s fie terse sau rectificate; 

 
(e) pstrate într-o form care permite identificarea persoanelor vizate o perioad nu mai 

lung decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau 
pentru care vor fi prelucrate ulterior. Statele membre stabilesc garaniile 
corespunztoare pentru datele cu caracter personal care sunt stocate pe o perioad mai 
mare decât cea menionat, în scopuri istorice, statistice sau tiinifice. 

 
2. Operatorul are obligaia s asigure respectarea alin. (1). 



 
SECIUNEA II 

 
CRITERII PRIVIND LEGITIMITATEA PRELUCRRII DATELOR 

 
Articolul 7 

 
Statele membre prevd ca datele cu caracter personal s fie prelucrate numai dac: 
 
(a) persoana vizat i-a dat consimmântul neechivoc sau 
 
(b) prelucrarea este necesar pentru executarea unui contract la care subiectul datelor este 

parte sau în vederea lurii unor msuri, la cererea acesteia, înainte de încheierea 
contractului sau 

 
(c) prelucrarea este necesar în vederea îndeplinirii unei obligaii legale care îi revine 

operatorului sau 
 
(d) prelucrarea este necesar în scopul protejrii interesului vital al persoanei vizate sau 
 
(e) prelucrarea este necesar pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public 

sau care rezult din exercitarea autoritii publice cu care este învestit operatorul sau 
terul cruia îi sunt comunicate datele sau 

 
(f) prelucrarea este necesar pentru realizarea interesului legitim urmrit de operator sau de 

ctre unul sau mai muli teri, cu condiia ca acest interes s nu prejudicieze interesul 
sau drepturile i libertile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit protecie în 
temeiul art. 1 alin. (1). 

 
SECIUNEA III 

 
CATEGORII SPECIALE DE PRELUCRARE 

 
Articolul 8 

 
Prelucrarea unor categoriilor speciale de date 

 
1. Statele membre interzic prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvluie originea 
rasial sau etnic, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenena 
sindical, precum i prelucrarea datelor privind sntatea sau viaa sexual. 
 
2. Alin. (1) nu se aplic atunci când: 
 
(a) persoana vizat i-a dat consimmântul explicit pentru prelucrarea acestor date, cu 

excepia cazului în care legislaia statului membru prevede ca interdicia prevzut la 
alin. (1) s nu poat fi ridicat prin consimmântul persoanei vizate sau 

 
(b) prelucrarea este necesar în scopul respectrii obligaiilor i drepturilor specifice ale 

operatorului în materie de drept al muncii, în msura în care este autorizat de legislaia 
naional care prevede garanii adecvate sau 

 



(c) prelucrarea este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale 
altei persoane, atunci când persoana vizat se afl în incapacitate fizic sau juridic s-i 
dea consimmântul sau 

 
(d) prelucrarea este efectuat, în cursul activitilor lor legitime i cu garanii adecvate, de o 

fundaie, o asociaie sau orice alt organism cu scop nelucrativ i cu specific politic, 
filozofic, religios sau sindical, cu condiia ca prelucrarea s se refere numai la membrii 
acestui organism sau la persoane cu care are contacte permanente în legtur cu 
scopurile sale i ca datele s nu fie comunicate terilor fr consimmântul persoanelor 
vizate sau 

 
(e) prelucrarea se refer la date care sunt fcute publice de ctre persoanele vizate în mod 

manifest sau sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau aprarea unui drept în 
justiie. 

 
3. Alin. (1) nu se aplic atunci când prelucrarea datelor este necesar în scopuri legate de 
medicina preventiv, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijirii 
sau tratamente ori de gestionare a serviciilor de sntate i atunci când datele sunt prelucrate 
de un cadru medical supus, în conformitate cu dreptul intern ori cu normele stabilite de 
autoritile naionale competente, secretului profesional sau de alt persoan supus, de 
asemenea, unei obligaii echivalente în ceea ce privete secretul. 
 
4. Sub rezerva unor garanii corespunztoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv 
de interes public important, derogri suplimentare fa de cele prevzute în alin. (2) fie în 
legislaia naional, fie prin decizia autoritii de supraveghere. 
 
5. Prelucrarea datelor referitoare la infraciuni, condamnri penale sau msuri de securitate 
se poate efectua numai sub controlul autoritii publice sau dac garaniile corespunztoare i 
specifice sunt prevzute de dreptul intern, sub rezerva derogrilor pe care statul membru le 
poate acorda în temeiul dispoziiilor naionale care prevd garanii corespunztoare i 
specifice. Cu toate acestea, un registru complet al condamnrilor penale nu poate fi inut decât 
sub controlul autoritii publice. 
 
Statele membre pot s prevad ca datele referitoare la sanciunile administrative sau sentinele 
civile s fie, de asemenea, prelucrate tot sub controlul autoritii publice. 
 
6. Derogrile de la alin. (1) prevzute la alin. (4) i (5) sunt notificate Comisiei. 
 
7. Statele membre stabilesc condiiile în care poate fi prelucrat un numr de identificare sau 
orice alt identificator cu aplicabilitate general care poate face obiectul prelucrrii. 
 

Articolul 9 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal i libertatea de exprimare 
 

Statele membre prevd scutiri i derogri de la dispoziiile prezentului capitol, ale capitolului 
V i ale capitolului VI pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuat numai în 
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, în msura în care se dovedesc necesare pentru a pune 
dreptul la via privat în acord cu normele care reglementeaz libertatea de exprimare. 
 

SECIUNEA IV 
 



INFORMAII CARE SE COMUNIC PERSOANEI VIZATE 
 

Articolul 10 
 

Informaiile în cazurile de colectare a datelor de la persoana vizat 
 

Statele membre prevd ca operatorul sau reprezentantul su s furnizeze persoanei de la care 
colecteaz date care o privesc cel puin informaiile menionate mai jos, cu excepia cazului în 
care persoana este deja informat cu privire la aceste date: 
 
(a) identitatea operatorului i , dac este cazul, a reprezentantului; 
 
(b) scopul prelucrrii creia îi sunt destinate datele; 
 
(c) orice alte informaii suplimentare, cum ar fi: 
 

! destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 
 

! dac rspunsurile la întrebri sunt obligatorii sau voluntare, precum i consecinele 
posibile ale evitrii rspunsului, 

 
! existena dreptului de acces la datele care o privesc i de rectificare a datelor cu 

caracter personal, 
 
în msura în care, inând seama de circumstanele specifice în care sunt colectate datele, astfel 
de informaii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrri corecte a datelor cu 
privire la persoana vizat.  
 
 

Articolul 11 
 

Informaii în cazul în care datele nu au fost obinute de la persoana vizat 
 

1. Atunci când datele nu au fost colectate de la persoana vizat, statele membre prevd 
obligativitatea ca operatorul sau reprezentantul su, în momentul înregistrrii datelor cu 
caracter personal sau, dac se are în vedere o comunicare a datelor ctre teri, nu mai târziu de 
momentul în care datele sunt comunicate prima oar, de a furniza persoanei vizate cel puin 
informaiile menionate mai jos, cu excepia cazului în care persoana vizat este deja 
informat cu privire la aceste date: 
 
(a) identitatea operatorului i , dac este cazul, a reprezentantului su; 
 
(b) scopurile prelucrrii; 
 
(c) orice alte informaii suplimentare, cum ar fi: 
 

! categoriile de date în cauz, 
 

! destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 
 

! existena dreptului de acces la datele care o privesc i de rectificare a datelor cu 
caracter personal, 



 
în msura în care, inând seama de circumstanele specifice în care sunt colectate datele, astfel 
de informaii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrri corecte a datelor cu 
privire la persoana vizat. 
 
2. Alin. (1) nu se aplic atunci când, în special în cazul prelucrrii în scopuri statistice sau de 
cercetare istoric ori tiinific, informarea persoanei vizate se dovedete a fi imposibil, 
implic eforturi disproporionate sau dac legislaia prevede expres înregistrarea ori 
comunicarea datelor. În aceste cazuri, statele membre prevd garanii corespunztoare. 
 

SECIUNEA V 
 

DREPTUL DE ACCES LA DATE AL PERSOANEI VIZATE  
 

Articolul 12 
 

Dreptul de acces 
 

Statele membre garanteaz oricrei persoane vizate dreptul de a obine de la operator: 
 
(a) fr constrângere, la intervale rezonabile i fr întârzieri sau cheltuieli excesive: 
 

! confirmarea c datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum i informaii 
referitoare la scopul prelucrrii, categoriile de date avute în vedere i destinatarii sau 
categoriile de destinatari crora le sunt comunicate datele, 

 
! comunicarea într-o form inteligibil a datelor care fac obiectul prelucrrii i a altor 

informaii disponibile cu privire la originea datelor, 
 

! informaii cu privire la principiile de funcionare a mecanismului prin care se 
efectueaz prelucrarea automat a datelor care o privesc, cel puin în cazul deciziilor 
automatizate prevzute în art. 15 alin. (1); 

 
(b) dup caz, rectificarea, tergerea sau blocarea datelor a cror prelucrare nu respect 

dispoziiile prezentei directive, în special datorit caracterului incomplet sau inexact a 
datelor; 

 
(c) notificare terilor crora le-au fost comunicate datele cu privire la orice rectificare, 

tergere sau blocare efectuat în conformitate cu lit. (b), dac aceast notificare nu se 
dovedete imposibil sau nu presupune un efort disproporionat. 

 
SECIUNEA VI 

 
EXCEPII I RESTRICII 

 
Articolul 13 

 
Excepii i restricii 

 
1. Statele membre pot adopta msuri legislative pentru a restrânge sfera obligaiilor i 
drepturilor prevzute la art. 6 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 i art. 21, dac o astfel 
de restricie constituie o msur necesar pentru a proteja: 



 
(a) securitatea statului; 
 
(b) aprarea; 
 
(c) sigurana public; 
 
(d) prevenirea, investigarea, detectarea i punerea sub urmrire a infraciunilor sau a 

înclcrii eticii în cazul profesiunilor reglementate; 
 
(e) un interes economic sau financiar important al unui stat membru sau al Uniunii 

Europene, inclusiv în domeniile monetar, bugetar i fiscal; 
 
(f) o funcie de monitorizare, inspecie sau de reglementare legat, chiar i ocazional, de 

exercitarea autoritii publice în cazurile menionate la lit. (c), (d) i (e); 
 
(g) protecia persoanei vizate sau a drepturilor i libertilor altora. 
 
2. Sub rezerva garaniilor legale corespunztoare, în special în sensul c datele nu sunt 
folosite pentru luarea unor msuri sau decizii împotriva unei anumite persoane, statele 
membre pot, în cazul în care nu exist în mod clar riscuri de înclcare a vieii private a 
persoanei vizate, s restrâng printr-o msur legislativ drepturile prevzute în art. 12 atunci 
când datele sunt prelucrate exclusiv în scopul cercetrii tiinifice sau sunt stocate sub form 
de date cu caracter personal o perioad care nu depete perioada necesar în scopul unic de 
realizare a statisticilor. 
 

SECIUNEA VII 
 

DREPTUL DE OPOZIIE AL PERSOANEI VIZATE 
 

Articolul 14 
 

Dreptul de opoziie al persoanei vizate  
 

Statele membre acord persoanei vizate dreptul: 
 
(a) cel puin în cazurile prevzute în art. 7 lit. (e) i (f), s se opun în orice moment, din 

considerente întemeiate i legitime legate de situaia sa particular, prelucrrii datelor în 
cauz, exceptând cazul când dreptul intern prevede altfel. Dac opoziia este justificat, 
prelucrarea efectuat de operator nu se mai aplic acestor date; 

 
(b) de a se opune, la cerere i gratuit, prelucrrii datelor cu caracter personal care o privesc 

de ctre operator în scopul prospectrii sau de a fi informat înainte ca datele cu caracter 
personal s fie comunicate pentru prima dat terilor în scopul prospectrii i de a i se 
oferi în mod expres dreptul de a se opune, gratuit, unei astfel de comunicri sau utilizri. 

 
Statele membre iau toate msurile necesare pentru a garanta c persoanele vizate au 
cunotin de existena dreptului prevzut la lit. (b) primul paragraf. 
 

Articolul 15 
 

Decizii individuale automatizate 



 
1. Statele membre recunosc oricrei persoane dreptul de a nu face obiectul unei decizii care 
s produc efecte juridice asupra sa sau s o afecteze în mod semnificativ i care s fie 
întemeiat numai pe prelucrarea automatizat a datelor destinat s evalueze anumite aspecte 
ale personalitii sale, cu ar fi randamentul profesional, credibilitatea, încrederea pe care o 
prezint, conduita etc. 
 
2. Sub rezerva altor dispoziii din prezenta directiv, statele membre prevd c o persoan 
poate fi supus unei decizii de felul celei menionate în alin. (1) dac o astfel de decizie: 
 
(a) este luat în cursul încheierii sau executrii unui contract, cu condiia ca cererea de 

încheiere sau de executare a contractului introdus de persoana vizat s fi fost 
satisfcut sau ca unele msurile adecvate, cum ar fi posibilitatea de a-i susine punctul 
de vedere, s garanteze aprarea interesului su legitim sau 

 
(b) este autorizat printr-o lege care stabilete msurile de garantare a aprrii interesului 

legitim al persoanei vizate. 
 

SECIUNEA VIII 
 

CONFIDENIALITATEA I SECURITATEA PRELUCRRILOR 
 

Articolul 16 
 

Confidenialitatea prelucrrilor 
 

Orice persoan care acioneaz sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de 
ctre operator, inclusiv persoana împuternicit, care are acces la datele cu caracter personal nu 
trebuie s le prelucreze decât la instruciunile operatorului, cu excepia cazului în care este 
obligat prin lege. 
 

Articolul 17 
 

Securitatea prelucrrilor 
 

1. Statele membre prevd aplicarea obligatorie de ctre operator a unor msuri tehnice i 
organizatorice de protecie adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificrii, dezvluirii sau accesului 
neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o reea, 
precum i împotriva oricrei alte forme de prelucrare ilegal. 
 
Având în vedere cele mai noi tehnici din sector i costurile punerii lor în aplicare, aceste 
msuri trebuie s asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privete riscurile prezentate 
de prelucrare i caracterul datelor de protejat. 
 
2. Statele membre prevd ca operatorul, dac prelucrarea este efectuat pe seama sa, s 
aleag o persoan care s prezint suficiente garanii referitoare la msurile de securitate 
tehnic i de organizare privind prelucrarea care urmeaz s fie efectuat i s vegheze la 
respectarea acestor msuri. 
 



3. Efectuarea prelucrrilor prin persoane împuternicite trebuie s fie reglementat printr-un 
contract sau act juridic care leag persoana împuternicit de operator i care prevede, în 
special, c: 
 
! persoana împuternicit acioneaz numai la instruciunile operatorului, 
 
! obligaiile prevzute în alin. (1), aa cum sunt definite de legislaia statului membru în 

care este stabilit persoana împuternicit, îi revin i acesteia. 
 
4. În vederea pstrrii probelor, elementele contractului sau actului juridic care se refer la 
protecia datelor i la cerinele referitoare la msurile prevzute în alin. (1) se consemneaz în 
scris sau în alt form echivalent. 
 

SECIUNEA IX 
 

NOTIFICAREA 
 

Articolul 18 
 

Obligaia de a notifica autoritatea de supraveghere 
 

1. Statele membre prevd notificarea de ctre operator sau, dac este cazul, de ctre persoana 
împuternicit a autoritii de supraveghere prevzute în art. 28 înainte de efectuarea 
prelucrrii total sau parial automatizate destinate s serveasc unui scop sau mai multor 
scopuri legate între ele. 
 
2. Statele membre nu pot s prevad simplificarea notificrii sau a derogrii de la aceast 
obligaie decât în cazurile i în condiiile urmtoare: 
 
! atunci când, pentru categoriile de prelucrri care, inând seama de datele de prelucrat, nu 

pot s aduc atingere drepturilor i libertilor persoanelor vizate, precizeaz scopul 
prelucrrilor, datele sau categoriile de date supuse prelucrrii, categoria sau categoriile de 
persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari crora le sunt comunicate i 
perioada de stocare a datelor i/sau 

 
! atunci când operatorul, în conformitate cu dreptul intern cruia i se supune, numete un 

funcionar pentru protecia datelor cu caracter personal, responsabil în special: 
 

! de asigurarea în mod independent a aplicrii interne a dispoziiilor naionale adoptate 
în temeiul prezentei directive, 

 
! de pstrarea registrului cu prelucrrile efectuate de operator, coninând informaiile 

prevzute în art. 21 alin. (2), 
 
i garantând astfel c prelucrrile nu pot s aduc atingere drepturilor i libertilor 
persoanelor vizate. 
 
3. Statele membre pot prevedea ca alin. (1) s nu se aplice prelucrrilor al cror unic scop 
este pstrarea unui registru care, conform actelor cu putere de lege, s furnizeze informaii 
publicului i este deschis spre consultare publicului sau oricrei persoane care demonstreaz 
un interes legitim. 
 



4. Statele membre pot prevedea o derogare de la obligaia de notificare sau o simplificare a 
notificrii prelucrrile prevzute în art. 8 alin. (2) lit. (d). 
 
5. Statele membre pot stipula ca toate sau anumite prelucrri neautomatizate ale datelor cu 
caracter personal s fie notificate sau s fac obiectul unei notificri simplificate. 
 

Articolul 19 
 

Coninutul notificrii 
 

1. Statele membre precizeaz informaiile care urmeaz s fie prezentate în notificare. 
Acestea cuprind cel puin: 
 
(a) numele i adresa operatorului i a persoanei împuternicite, dac este cazul; 
 
(b) scopul sau scopurile prelucrrii; 
 
(c) o descriere a categoriei sau categoriilor de persoane vizate i a datelor sau categoriilor 

de date privitoare la acestea; 
 
(d) destinatarii sau categoriile de destinatari crora li se pot comunica datele; 
 
(e) propunerile de transferuri de date ctre ri tere; 
 
(f) o descriere general care s permit o evaluare preliminar a caracterului adecvat al 

msurilor luate în temeiul art. 17 pentru a asigura securitatea prelucrrii. 
 
2. Statele membre precizeaz procedurile de notificare ctre autoritatea de supraveghere a 
oricrei schimbri care afecteaz informaiile prevzute în alin. (1). 
 

Articolul 20 
 

Controlul prealabil 
 

1. Statele membre precizeaz care sunt prelucrrile care pot prezenta riscuri specifice în ceea 
ce privete drepturile i libertile persoanelor vizate i vegheaz ca aceste prelucrri s fie 
examinate înainte de a le pune în practic. 
 
2. Astfel de verificri prealabile se efectueaz de ctre autoritatea de supraveghere dup 
primirea unei notificri de la operator sau de ctre funcionarul responsabil de protecia 
datelor care, în caz de dubiu, trebuie s consulte autoritatea de supraveghere. 
 
3. Statele membre pot, de asemenea, întreprinde astfel de verificri în contextul elaborrii fie 
a unei msuri a parlamentului naional, fie a unei msuri întemeiate pe o astfel de msur 
legislativ, care s defineasc natura prelucrrii i s stabileasc garaniile adecvate. 
 

Articolul 21 
 

Publicitatea prelucrrilor 
 

1. Statele membre iau msuri pentru a asigura publicitatea prelucrrilor. 
 



2. Statele membre prevd ca autoritatea de supraveghere s in un registru cu prelucrrile 
notificate în conformitate cu art. 18. 
 
Registrul conine cel puin informaiile enumerate în art. 19 alin. (1) lit. (a) - (e). 
 
Registrul poate fi consultat de orice persoan. 
 
3. În ceea ce privete prelucrrile nesupuse notificrii, statele membre prevd punerea la 
dispoziie oricrei persoane, la cerere de ctre operator sau de alt autoritate desemnat de 
statele membre, cel puin a informaiilor menionate la art. 19 alin. (1) lit. (a) - (e), într-o 
form adecvat. 
 
Statele membre prevd ca prezenta dispoziie s nu se aplice prelucrrilor care au ca obiect 
unic inerea unui registru care, în conformitate cu actele cu putere de lege, este destinat s 
furnizeze informaii publicului i este deschis spre consultare atât publicului, cât i oricrei 
alte persoane care face dovada unui interes legitim. 
 

CAPITOLUL III 
 

ACIUNI ÎN JUSTIIE, RSPUNDERE I SANCIUNI 
 

Articolul 22 
 

Aciuni 
 

Fr s aduc atingere oricrei aciuni administrative care poate fi organizat mai ales înaintea 
autoritii de supraveghere prevzute în art. 28, anterior sesizrii autoritii judectoreti, 
statele membre prevd dreptul oricrei persoane la atac în justiie în caz de înclcare a 
drepturilor garantate de dreptul intern aplicabil prelucrrii în cauz. 
 

Articolul 23 
 

Rspundere 
 

1. Statele membre prevd ca orice persoan care a suferit prejudicii ca urmare a unei 
prelucrri ilegale sau a oricrei aciuni incompatibile cu dispoziiile naionale adoptate în 
temeiul prezentei directive are dreptul s obin reparaii de la operator pentru prejudiciul 
suferit. 
 
2. Operatorul poate fi exonerat de rspundere, total sau parial dac dovedete c nu îi este 
imputabil fapta care a provocat prejudiciul . 
 

Articolul 24 
 

Sanciuni 
 

Statele membre adopt msurile adecvate pentru a asigura aplicarea integral a dispoziiilor 
prezentei directive i, în special, stabilete sanciunile care urmeaz s fie aplicate în caz de 
înclcare a dispoziiilor adoptate în temeiul prezentei directive. 
 

CAPITOLUL IV 
 



TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CTRE RI TERE 
 

Articolul 25 
 

Principii 
 

1. Statele membre prevd ca transferul ctre o ar ter a datelor cu caracter personal care 
fac obiectul prelucrrii sau sunt destinate prelucrrii dup transfer nu poate avea loc decât 
dac, sub rezerva respectrii dispoziiilor naionale adoptate în temeiul celorlalte dispoziii ale 
prezentei directive, ara ter în cauz asigur un nivel de protecie adecvat. 
 
2. Caracterul adecvat al nivelului de protecie oferit de o ar ter se evalueaz având în 
vedere toate circumstanele referitoare la un transfer sau la o categorie de transferuri de date; 
în special sunt luate în considerare natura datelor, scopul i durata prelucrrii sau prelucrrilor 
propuse, rile de origine i rile de destinaie, normele de drept atât generale, cât i sectoriale 
în vigoare în ara ter în cauz, precum i normele profesionale i msurilor de securitate 
respectate în ara respectiv. 
 
3. Statele membre i Comisia se informeaz reciproc în cazurile în care consider c o ar 
ter nu asigur un nivel de protecie adecvat în sensul alin. (2). 
 
4. Atunci când Comisia constat, în conformitate cu procedura prevzut în art. 31 alin. (2), 
c o ar ter nu asigur un nivel de protecie adecvat în sensul alin. (2) din prezentul articol, 
statele membre iau msurile necesare pentru a preveni orice transfer de date de acelai tip 
ctre ara ter în cauz. 
 
5. La momentul oportun, Comisia intr în negocieri în vederea remedierii situaiei aprute în 
urma constatrilor fcute în temeiul alin. (4). 
 
6. Comisia poate constata, în conformitate cu procedura prevzut în art. 31 alin. (2), c o 
ar ter asigur un nivel de protecie adecvat în sensul alin. (2) din prezentul articol, în 
temeiul legislaiei interne sau al angajamentelor sale internaionale, luate în special la 
încheierea negocierilor menionate la alin. (5), în vederea protejrii vieii private i a 
libertilor i drepturilor fundamentale ale persoanelor. 
 
Statele membre iau msurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei. 
 

Articolul 26 
 

Derogri 
 

1. Prin derogare de la art. 25 i sub rezerva dispoziiilor contrare din dreptul intern care 
reglementeaz cazuri particulare, statele membre prevd ca un transfer de date cu caracter 
personal ctre o ar ter care nu asigur un nivel de protecie adecvat în sensul art. 25 alin. 
(2) s poat avea loc cu condiia ca: 
 
(a) persoana vizat s îi dea consimmântul ferm la transferul avut în vedere sau 
 
(b) transferul s fie necesar pentru executarea unui contract între persoana vizat i operator 

sau pentru aducerea la îndeplinire a msurilor precontractuale luate ca rspuns la cererea 
persoanei vizate sau 

 



(c) transferul s fie necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat sau care 
urmeaz s fie încheiat în interesul persoanei vizate între operator i un ter sau 

 
(d) transferul s fie necesar sau impus prin lege pentru aprarea unui interes public 

important, sau pentru constatarea, exercitarea sau aprarea unui drept în justiie sau 
 
(e) transferul s fie necesar aprrii interesului vital al persoanei vizate sau  
 
(f) transferul s fie fcut dintr-un registru public care, în conformitate cu actele cu putere 

de lege, este destinat informrii publicului i este deschis spre consultare publicului sau 
oricrei persoane care demonstreaz un interes legitim, în msura în care se îndeplinesc 
condiiile prevzute prin lege pentru consultri  în cazurile particulare. 

 
2. Fr a aduce atingere alin. (1), un stat membru poate autoriza un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal ctre o ar ter care nu asigur un nivel de protecie 
adecvat în sensul art. 25 alin. (2), atunci când operatorul ofer garanii suficiente privind atât 
protecia vieii private i a drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor, cât i 
exercitarea drepturilor corespunztoare; aceste garanii pot rezulta în special din clauze 
contractuale adecvate. 
 
3. Statul membru informeaz Comisia i alte state membre despre autorizaiile pe care le 
acord în temeiul alin. (2). 
 
În cazul în care un stat membru sau Comisia îi exprim opoziia din motive justificate care 
implic protecia vieii private i a drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor, 
Comisia adopt msurile adecvate, în conformitate cu procedurile prevzute în art. 31 alin. 
(2). 
 
Statele membre iau msurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei. 
 
4. Atunci când Comisia decide, în conformitate cu procedurile prevzute în art. 31 alin. (2), 
c anumite clauze contractuale standard ofer garanii suficiente în sensul alin. (2), statele 
membre iau msurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei. 
 

CAPITOLUL V 
 

CODURI DE CONDUIT 
 

Articolul 27 
 
1. Statele membre i Comisia încurajeaz elaborarea unor coduri de conduit destinate s 
contribuie la buna aplicare a dispoziiilor naionale adoptate de statele membre în temeiul 
prezentei directive, în funcie de particularitile diferitelor sectoare. 
 
2. Statele membre prevd ca asociaiile profesionale i alte organisme reprezentând alte 
categorii de operatori care au elaborat proiecte de coduri naionale sau care au intenia de a 
modifica sau de a proroga codurile naionale existente s le poat supune spre examinare 
autoritii naionale. 
 
Statele membre prevd ca aceast autoritate s se asigure, printre altele, c proiectele de 
coduri care îi sunt prezentate sunt în conformitate cu dispoziiile naionale adoptate în temeiul 



prezentei directive. Dac apreciaz c este oportun, autoritatea colecteaz observaiile 
persoanelor vizate sau ale reprezentanilor acestora. 
 
3. Proiectele de coduri comunitare i modificrile sau prorogrile codurilor comunitare 
existente pot fi prezentate grupului de lucru prevzut în art. 29. Grupul de lucru se pronun, 
printre altele, asupra conformitii proiectelor prezentate cu dispoziiile naionale adoptate în 
temeiul prezentei directive. Dac apreciaz c este cazul, autoritatea colecteaz observaiile 
persoanelor vizate sau ale reprezentanilor lor. Comisia poate asigura o publicitate adecvat 
pentru codurile care au fost aprobate de grupul de lucru. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE I GRUPUL DE LUCRU PENTRU 
PROTECIA PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVETE PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Articolul 28  
 

Autoritatea de supraveghere 
 
1. Fiecare stat membru prevede ca una sau mai multe autoriti publice s fie responsabile de 
supravegherea aplicrii pe teritoriul su a dispoziiilor adoptate de statele membre în temeiul 
prezentei directive. 
 
Aceste autoriti acioneaz în condiii de independen deplin în exercitarea atribuiilor cu 
care sunt învestite. 
 
2. Fiecare stat membru prevede ca autoritile de supraveghere s fie consultate la elaborarea 
msurilor de reglementare i administrative referitoare la protecia drepturilor i libertilor 
persoanelor în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
3. Fiecare autoritate este, în special, investit cu: 
 
! competene de investigare, cum ar fi cea de acces la datele care fac obiectul unei 

prelucrri i cea de a colecta toate informaiile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor 
de supraveghere, 

 
! competene efective de intervenie, cum ar fi, de exemplu, competena de a emite avize 

înainte de începerea prelucrrii, în conformitate cu art. 20, i de a asigura publicarea 
adecvat a acestor avize sau de a ordona blocarea, tergerea sau distrugerea datelor, de a 
impune interdicia temporar sau definitiv de prelucrare, de a avertiza sau de a 
admonesta operatorul sau de a sesiza parlamentele naionale sau alte instituii politice, 

 
! competena de a aciona în justiie, în cazul înclcrii dispoziiile naionale adoptate în 

temeiul prezentei directive sau de a sesiza autoritile judectoreti asupra acestor 
înclcri. 

 
Deciziile autoritilor de supraveghere care dau natere unor plângeri pot face obiectul unei 
aciuni în justiie. 
 



4. Fiecare autoritate de supraveghere poate fi sesizat de orice persoan sau de orice 
asociaie care o reprezint printr-o cerere de protecie a drepturilor i libertilor sale în ceea 
ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana vizat este informat despre 
soluia dat plângerii sale. 
 
Fiecare autoritate de supraveghere poate fi sesizat printr-o plângere depus de orice persoan 
cu privire la legalitatea prelucrrii datelor, atunci când se aplic dispoziiile naionale adoptate 
în temeiul art. 13 din prezenta directiv. Persoana este informat, în orice caz, c s-a efectuat 
o verificare. 
 
5. Fiecare autoritate de supraveghere întocmete, cu regularitate, un raport privind 
activitile desfurate. Raportul se public. 
 
6. Fiecare autoritate de supraveghere are competena, indiferent de dreptul intern aplicabil 
prelucrrii în cauz, s exercite pe teritoriul statului membru din care provin competenele 
conferite în conformitate cu alin. (3). Fiecare autoritate este chemat s îi exercite 
competenele la cererea unei autoriti a unui alt stat membru. 
 
Autoritile de supraveghere coopereaz în msura necesar îndeplinirii îndatoririlor lor, în 
special prin schimburi de informaii utile. 
 
7. Statele membre prevd ca membrii i personalul autoritii de supraveghere s se supun , 
chiar dup încetarea activitii acestora, obligaiei privind secretul profesional în ceea ce 
privete informaiile confideniale la care au acces. 
 

Articolul 29 
 

Grupul de lucru pentru protecia persoanelor în ceea ce privete prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

 
1. Se instituie un grup de lucru pentru protecia persoanelor în ceea ce privete prelucrarea 
datelor cu caracter personal, denumit în continuare „grup de lucru”. 
 
Grupul de lucru are caracter consultativ i acioneaz independent. 
 
2. Grupul de lucru este compus dintr-un reprezentant al autoritii sau al autoritilor de 
supraveghere desemnate de fiecare stat membru, dintr-un reprezentant al autoritii sau al 
autoritilor create pentru instituiile i organismele comunitare i dintr-un reprezentant al 
Comisiei. 
 
Fiecare membru al grupului de lucru este desemnat de instituia, autoritatea sau autoritile pe 
care le reprezint. Dac un stat membru a desemnat mai multe autoriti de supraveghere, 
acestea procedeaz la nominalizarea unui reprezentant comun. Acelai lucru se aplic 
autoritilor create pentru instituiile i organismele comunitare. 
 
3. Grupul de lucru decide cu majoritatea simpl a reprezentanilor autoritilor de 
supraveghere. 
 
4. Grupul de lucru îi alege preedintele. Durata mandatului preedintelui este doi ani. 
Mandatul poate fi reînnoit. 
 
5. Secretariatul grupului de lucru este asigurat de Comisie. 



 
6. Grupul de lucru îi adopt regulamentul de procedur. 
 
7. Grupul de lucru ia în discuie subiectele înscrise pe ordinea de zi de ctre preedinte, fie 
din iniiativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al autoritilor de supraveghere sau la 
cererea Comisiei. 
 

Articolul 30 
 

1. Grupul de lucru: 
 
(a) examineaz orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a dispoziiilor naionale 

adoptate în temeiul prezentei directive, pentru a contribui la aplicarea unitar a acestor 
msuri;  

 
(b) emite un aviz ctre Comisie privind nivelul de protecie în Comunitate i în rile tere;  
 
(c) consiliaz Comisia în ceea ce privete orice proiect de modificare a prezentei directive, 
orice proiect de msuri suplimentare sau specifice care trebuie luate pentru aprarea 
drepturilor i libertilor persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter 
personal, precum i orice alt proiect de msuri comunitare care are inciden asupra acestor 
drepturi i liberti;  
 
(d) emite un aviz asupra codurilor de conduit întocmite la nivel comunitar. 
 
2. Dac grupul de lucru constat c între legislaiile i practicile statelor membre apar 
divergene care pot s afecteze echivalena proteciei persoanelor în ceea ce privete 
prelucrarea datelor cu caracter personal în Comunitate, informeaz Comisia cu privire la 
aceasta. 
 
3. Grupul de lucru poate face recomandri din proprie iniiativ privind orice chestiune 
legat de protecia persoanelor în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal în 
Comunitate. 
 
4. Avizele i recomandrile grupului de lucru sunt înaintate Comisiei i comitetului prevzut 
în art. 31. 
 
5. Comisia informeaz grupul de lucru despre aciunile întreprinse ca rspuns la avizele i 
recomandrile sale. În acest sens, întocmete un raport care este înaintat Parlamentului 
European i Consiliului. Raportul se public. 
 
6. Grupul de lucru întocmete un raport anual privind situaia proteciei persoanelor fizice în 
ceea ce privete prelucrarea datelor în Comunitate i în rile tere, pe care îl înainteaz 
Comisiei, Parlamentului European i Consiliului. Raportul se public. 
 

CAPITOLUL VII 
 

MSURI DE APLICARE COMUNITARE  
 

Articolul 31 
 

Comitetul 



 
1. Comisia este asistat de un comitet compus din reprezentani ai statelor membre i 
prezidat de un reprezentant al Comisiei. 
 
2. Reprezentantul Comisiei prezint comitetului un proiect cu msurile ce urmeaz s fie 
adoptate. Comitetul emite un aviz cu privire la acest proiect în termenul pe care preedintele îl 
poate stabili în funcie de urgena subiectului în cauz. 
 
Avizul este emis cu majoritatea prevzut în art. 148 alin. (2) din Tratat. Atunci când se 
voteaz în cadrul comitetului, voturile reprezentanilor statelor membre sunt ponderate 
conform articolului menionat anterior. Preedintele nu particip la vot. 
 
Comisia adopt msuri care se aplic imediat. Totui, dac nu sunt conforme cu avizul 
comitetului, aceste msuri sunt de îndat comunicate Consiliului de ctre Comisie. În acest 
caz:  
 
- Comisia amân aplicarea msurilor adoptate cu un termen de trei luni de la data 

comunicrii acestora, 
- Consiliul, hotrând cu majoritate calificat, poate s ia o decizie diferit în termenul 

prevzut la prima liniu. 
 

DISPOZIII FINALE 
 

Articolul 32 
 

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la expirarea unei perioade de trei ani de la 
data adoptrii sale. 
 
Atunci când statele membre adopt aceste acte, ele conin o trimitere la prezenta directiv sau 
sunt însoite de o asemenea trimitere în momentul publicrii lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 
 
2. Statele membre vegheaz ca prelucrrile efectuate puse în aplicare anterior datei de intrare 
în vigoare a dispoziiilor naionale adoptate în temeiul prezentei directive s fie conforme cu 
aceste dispoziii în termen de cel târziu trei ani de la aceast dat. 
 
Prin derogare de la paragraful precedent, statele membre pot prevedea ca prelucrrile de date 
deja stocate în sisteme de eviden manuale la data intrrii în vigoare a dispoziiilor naionale 
adoptate în temeiul prezentei directive s se conformeze art. 6, 7 i 8 din prezenta directiv în 
termen de 12 ani de la data adoptrii. Statele membre îi acord totui persoanei vizate dreptul 
de a obine, la cerere i în special în momentul exercitrii dreptului de acces, rectificarea, 
tergerea sau blocarea datelor incomplete, inexacte sau stocate într-un mod incompatibil cu 
scopurile legitime urmrite de operator. 
 
3. Prin derogare de la alin. (2), statele membre pot prevedea, sub rezerva unor garanii 
adecvate, ca datele pstrate în scopul unic al cercetrii istorice, s nu fie aduse la conformitate 
cu art. 6, 7 i 8 din prezenta directiv. 
 
4. Statele membre comunic Comisiei textul dispoziiilor de drept intern pe care le adopt în 
domeniul reglementat de prezenta directiv. 
 



Articolul 33 
 

Comisia prezint cu regularitate Consiliului i Parlamentului European, la cel târziu trei ani de 
la data menionat în art. 32 alin. (1), un raport cu privire la stadiul punerii în aplicare a 
prezentei directive i, dac este cazul, prezint propuneri de modificare. Raportul se public. 
  
Comisia examineaz, în special, aplicarea prezentei directive la prelucrarea datelor constituite 
din sunete i imagini, referitoare la persoane fizice, i prezint propunerile corespunztoare 
care se dovedesc a fi necesare inând seama de realizrile din domeniul tehnologiei 
informaiilor i având în vedere evoluia societii informaionale. 
 

Articolul 34 
 

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre. 
 
 
Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 1995. 
 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 
Preedintele Preedintele 
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