
Datu rralsts inspekcija

ACORD DE COOPERARE
intre

INSPECTORATUL DE STAT AL DATELOR DIN LETONIA
$r

CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL DIN REPT'BLICA MOLDOVA

Inspectoratul de Stat al Datelor din Letonia qi Centrul Na{ional pentru
Protecfia Datelor Cu Caracter Personal din Republica Moldova (in continuare
Parti):

GHIDATE de spiritul qi prevederile Convenfiei pentru protec{ia persoanelor
referitor la prelucrarea automatizatea datelor cu caracter personal m. 180, semnatd
la 28 ianuarie 1981 (in continuare - Conven(ia nr. 108/1981 a Consiliului
Europei),

RECT NOSCIND importanfa standardelor europene privind protecfia datelor
cu caracter personal in consolidarea institufionald, ap6rfilor,

TIItttND CONT de interesul comun in dezvoltarea cooperdrii bilaterale in
domeniul protec{iei datelor cu caracter personal,

RECUNOSC1ND necesitatea cooper5rii pentru oblinerea unui progres
constant in consolidarea unui sistem eficient de protecfie a datelor cu .aru.t .
personal,

FIIND lNCneZUlt c[ prezentul Acord va promova bunele relafii gi va crea
condifii favorabile pentru protecfia eficientii a datelor cu caracter personal ale
cetiilenilor Republicii Letonia qi Republicii Moldova;

E)(PRIMIND DORINTA stabilirii unor rela{ii intre pd4i,
au convenit asupra urmltoarelor:

Articolul I
Obiectul Acordului

in conformitate cu prezentul Acord de Cooperare (in continuare - Acord),
Plrfile manifestii interesul in dezvoltarea in continuare a relafiilor dintre
Inspectoratul de Stat al Datelor din Letonia qi Centrul Nalional Pentru protecfia
Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldovq precum gi dorinla de a
promova rolul lor la nivel european, in domeniul protecfiei drepturilor omului qi a
libertifilor, in special in domeniul protecfiei datelor cu caracter personal.



Articolul2
Domeniile de Cooperare

Coperareava avea loc in conformitate cu prezenful Acord, prin promovarea
diverselor activit6li, incluzind in special:

a. Schimbul de informalii privind aplicarea legilor, regulamentelor,
standardelor gi recomand[rilor europene in domeniul protecfiei datelor cu
caracter personal;

b. Schimbul de exper,ti pe termen scurt in vederea dezvoltirii profesionale
reciproce in sectoare specifice;

c. Partajarea reztiltatelor cercetf,rilor, studiilor, analizelor, etc. in domeniul
viefii private qi a protecfiei datelor cu caracter personal;

d. Cooperarea in domeniul instruirii profesionate (calificlri), consultdri,
seminare, conferinfe, ateliere de lucru, vizite de studiu;

e. Partajarea informa,tiei cu privire la modificarea cadrului legislativ atdt la
nivel nafional cit gi internafional;

f. Orgarizarea activit5lilor focusate pe promova.rea protecliei viefii private
qi a datelor cu caracter personal;

g. Cooperarea in implementarea programelor na,tionale qi internafionale
comune de interes mutual in concorda!5 cu scopul acestui Acord;

h. Schimb de bune practici in scopul studierii particularitafllor funcliondrii
sistemului institulional in domeniul protecfiei datelor cu caracter
personal;
Cooperare in vederea organizani proiectelor de interes comun pentru
ambele institufii la nivel regional qi nafional;
Acordarea de asistenli mutualE in vederea fortificlrii capacitifilor
institufionale ale semnatarilor;

k. Acordarea asistenfei reciproce conform prevederilor articolelor 14 qi 15
ale Convenfiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei;

l. Alte forme de activrtiti de cooperare care pot fi convenite de comun
acord, in contexfu | prezentului Acord.

Planificarea gi implementarea diverselor activitilli prevdzute la Articolul 2 trebuie
efectuate dup[ convenirea asupra resurselor, bugetului gi altor interese vitale ale
pdrfilor.

Articolul3
Comunicarea intre semnatari

in vederea realizfurii cooper6rii menlionate la Articolul 2 din prezentul
Acord, Plrfile comunicl direct prin comunicdri scrise sau verbale, folosind limba
englezil.

Pentru implementarea adecvatl a Acordului, PErfile vor face schimb de date,
de contact ale reprezentan{ilor responsabili, in termen de 30 de zile,dupa seflrnarea
acesfuia.
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in contextul acorddrii asisten{ei reciproce stipulate in articolul 2 (k),
comunicarea intre pa4i se va rcaliza in conformitate cu obligaliile de
confidenfialitate menfionate in articolul l5(2) a Convenfiei nr 108/1981 a
Consiliului Europei.

Articolul4
Conexiunea cu alte prevederi

Prezentul Acord nu afecteazd drepturile qi obligafiile care decurg din
tratatele gi acordurile internalionale la care Letonia qi Republica Moldova sunt
PA4i, din calitatea de membru in organiza[ii internalionale sau oricare dintre legile
sau stafutele acestora.

Articolul 5
Rezolvarea disputelor gi rezilierea Acordului

in vederea prevenirii unui litigiu privind aplicarea Acordului, fiecare parte
poate pregdti o cerere scrisd de consultiri.

Consultiirile au loc tn termen de cel mult 30 de zlle dela dataprimirii cererii
scrise.

Fiecare Parte poate reziliaprezentul Acord, informind tn scris cealalt[,Parte
de prezelierea acestui.

Articolul6
Clauze finale

Prezentul Acord va fi semnat pe o perioad[ de timp nedeterminatL qi va intra
in vigoare ladata semndrii acestuia de cdtre ambele pe4i.

Prezentul Acord poate fi modificat in scris de comun acord.
Prezentu Acord este semnat la ChiginIu,la data de 18 decembrie 2019, in

limbile letonS, romdnd qi englez6 in qase duplicate, cite dou[ pentru fiecare limbd.
Toate duplicatele sunt considerate originale.

In vederea prevenirii unei dispute privind aplicarea acestui Acord, versiunea
in limba englezJ va av ea prioritate.
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