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Oficiul In Protectia Datelor cu Caracter Personal din Georgia gi CentrulNalional Datelor cu Car Personal al Republicii Moldova (in
continuare - PIrft):

GHIDATE de spiritul gi prevederile Convenfiei pentru protecfia persoanelor referitor laprelucrarea automatizatd a datelor cu nr.l0g, simnat6 la 2g ianuarie,
1981 (in continuare - Convengia nr l0g i Europei),

RECLINOSCAND imFortanJa standardelor europene privind protecfia datelor cu caracterpersonal in consolidarea capasith[riinstitulionale a stat^etor _ pe4i, ' -

REMARCAwo necesitatea conjugirii_ eforturilor gi capacitalilor in vederea asigurdriiunui nivel adecvat de protecfie a datelor cu caraci., p.r*onul in cadrul parteneriafului
Estic,

TINAND coNT de aspiraliile de integrare europeanI ale ambelor state,

LUAND tN CONSIDERARE interesul comun in dezvoltarea cooperSrii bilaterale indomeniul protecfiei datelor cu caracter personal,

EXPRIMAND DORINTA stabilirii unor relalii sffinse intre pfii,

au convenit asupra umrltoarelor:



Articolul I
Obiectul Acordului

de Cooperare (A ele
protecliei datelor in
de protec,tie a date

Articolul2
Domeniile de cooperare

cooperareava avea loc in conformitate cu prezenful Acord, prin promovarea diverseloractivitdli, incluzdnd in special:

a' Schimbul de informalii p dardelor gi recomanddrilor europene indomeniul protec{iei datelor

b' schimbul de experfi in scopul dezvolthii profesionale reciproce in sectoare specifice;i

c' Schimbul de bung nragtici ale experfilor in vederea studierii particularitiifilor funcliondriisistemului institufional in domeniu protec{iei datelor cu caracter personal ale pdrfilor;

d' Cooperarea in vederea organizdii proiectelor de interes comun pentru ambele parfi lanivel regional gi intema{ional;

Acordarea suportului in vederea fortificdrii capacitafilor institulionale ale semnatarilor;

Acordarea asistenfei reciproce conform prevederilor articolelor 14 gi 15 ale convenliei nr108/1981 a Consiliului Europei;

Posibilitatea efecfudrii confoalelor comune a prelucrdrii datelor cu caracter personal;

Alte forme de activiEti de cooperare care pot fi convenite de comun acord, in contexfulprezentului Acord.

Articolul3
Comunicarea intre pnrfile semnatare

in vedere a rcalizdii cooperdrii menlion ate la articolul 2 dn prezentul Acord parfile
comunicd direct prin comunicdri scrise sau comuniciri verbale in prealabil, folosind limbaenglezd, drept limb[ de comunicare.

intru implementarea corespullzdtoare a acesfui Acord, parfile vor face schimb de date decontact ale reprezentan{ilor responsabili, in termen de 1b ziie, dupd r*ur.u acestuia.

in contextul acordrrii as-istenfei reciproce stipulate in articolul2(0, comunicarea intreprrfi se va realiza in conforrnitate cu criteriile de confidenfi alitate-.rr1io.rute in articolullsQ) a Convenfiei nr 108/19g1 a Consiliului Europei.
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Articolul4
Conexiunea cu alte prevederi

care e gi acordurile
sunt de membru in
sau

Articolul5
Rezolvarea disputelor gi rezilierea Acordului

l' orice dezacord privind interpretarea sau aplicarea a acesfui Acord va fi rezolvat in bundcredinfa prin consuttlri comune ale pdrgilor.

 +'z' tn vederea prevelmi unui litigiu.nrivind interpretarea sau aplicarea Acordului, fiecareParte poate pregdti o cerere scrisd de consultdri.'

3' consultdrile au loc in termen de cel mult 30 de zilede la data primirii cererii scrise.

4' Fiecare Parte poate rczilia prezenful Acord, informdnd in scris cealaltd parte desprereztTierea acesfuia.

f. 
Acordul este

alt semnatar a

Articolul6
Clauze finale

l' Prezentul Acord va fl semnat pentru o perioadi de timp nedeterminatd gi va intra invigoare ladatasemndrii acestuiade citre ambele parti.

2' oricare modificrri sau completlri pot fi propuse de oricare parte gi adoptate prin comunacord in formi scrisd' la orice moment. Aceite modificdri qi compietlri constituie o parte
integrald a Acordului.

3' Prezentul Acord este semnat la Tbilisi, la data de 10 octombrie 2076,in limba georgiani"
romdnd gi englez[ in gase duplicate, cf,te doui pentru fieeare limbd. Toate duplicatele suntconsiderate originale.
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