
Constatări de prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal emise de 
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

În urma verificărilor efectuate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal (CNPDCP), a constatat încălcarea dreptului de acces la datele cu caracter 
personal a unui subiect de date de către o autoritate publică. 
 
În fapt, circumstanțele ce au servit drept motiv pentru inițierea verificării 
conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost 
plângerea depusă de către un subiect de date care își exprimă dezacordul cu 
răspunsul oferit de Serviciul Tehnologii Informaționale (STI) al Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI), prin neoferirea informațiilor comprehensive privitor la 
datele cu caracter personal ce-l vizează, prelucrate în cadrul Sistemului 
Informațional Automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, 
acțiune pe care petentul o consideră a fi contrară prevederilor art. 13 alin. (1) al Legii 
nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
Pentru determinarea circumstanțelor care au servit drept motiv pentru depunerea 
plângerii, CNPDCP a solicitat operatorului de date informațiile necesare pentru 
examinarea obiectivă a cazului. 
 
În context se va nota că, potrivit art.13 alin. (1) al Legii 133/2011, orice subiect al 
datelor cu caracter personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără 
întârziere și în mod gratuit: 
         a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 
acesta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date 
avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite 
datele; 
         b) comunicarea, într-o formă inteligibilă și într-un mod care nu necesită un 
echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, 
precum și a oricărei informații disponibile privind originea acestor date; 
         c) informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se 
efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu 
caracter personal; 
         d) informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal pentru subiectul acestor date; 
         e) informații privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra 
datelor cu caracter personal. 
 
Astfel, analiza detaliată a circumstanțelor de fapt, precum și a răspunsului oferit de 
Serviciul Tehnologii Informaționale la cererea subiectului de date privind realizarea 
dreptului de acces la datele cu caracter personal, a scos în evidență faptul că acesta 
consemna doar informații generale. În rezultat, CNPDCP, nu a desprins în fapt 
oferirea informațiilor necesare/solicitate de subiectul de date prin prisma art. 13 al 
Legii 133/2011, or, acest răspuns nu consemna categoriile de date cu caracter 



personal ce-l vizau pe subiectul de date, care au fost prelucrate de Sistemul 
Informațional Automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, 
inclusiv scopul și temeiul legal care a stat la baza prelucrării datelor cu caracter 
personal în perioada de timp indicată de petent. 
 
În acest sens, CNPDCP evidențiază că este esențial de a face o diferență clară între 
dreptul de acces la datele cu caracter personal, care înglobează informații ce exced  
simpla constatare a lipsei/existenței înscrierilor, cum ar fi în cazul prezentării 
informațiilor pentru formularul unui cazier judiciar, cazier contravențional sau alte 
documente/certificate eliberate de către STI sau MAI. Or, la caz s-a constatat că 
entitatea vizată, aparent, a confundat realizarea în fapt a dreptului de acces la datele 
cu caracter personal cu procedura de solicitare a unui cazier judiciar. 
 
Este de remarcat faptul că, subiectului de date cu caracter personal trebuie să-i fie 
respectat dreptul și să-i fie garantat accesul la datele cu caracter personal care au fost 
prelucrate de către operator. 

Exercitarea acestui drept, urmează a fi efectuată cu ușurință și la intervale de timp 
rezonabile, pentru ca subiectul de date să fie informat cu privire la prelucrarea 
datelor, precum și să dispună de posibilitatea verificării legalității acestor categorii 
de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce îl vizează. 

De menționat că, oricărui subiect de date, în procesul de prelucrare a datelor cu 
caracter personal ce îl caracterizează și îl identifică, ar trebui să-i fie garantată 
posibilitatea și dreptul de a cunoaște și de a i se comunica: scopul și temeiul legal al 
prelucrării datelor cu caracter personal ce îl vizează; perioada de timp necesară 
pentru realizarea prelucrării datelor cu caracter personal; volumul de date care sunt 
prelucrate; identitatea destinatarilor; modul de intervenție asupra datelor cu caracter 
personal. 

Astfel, pentru ca acest drept să fie respectat, este suficient ca subiectul de date să 
dețină o sinteză completă a respectivelor operațiuni de prelucrare, care urmează a fi 
expuse într-o formă inteligibilă, adică într-o formă care ar permite subiectului de 
date să ia cunoștință de aceste informații și, să verifice dacă acestea sunt exacte și 
prelucrate legal, astfel încât, subiectul de date să-și exercite controlul asupra 
informațiilor despre sine și, în dependență de circumstanțele particulare – drepturile 
care îi sunt conferite și garantate. 

În rezultatul examinării plângerii, CNPDCP a constatat încălcarea prevederilor art. 
13 alin. (1) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, de 
către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, 
totodată, fiind dispus ca Ministerul Afacerilor Interne să întreprindă acțiunile ce-i 
sunt impuse în vederea asigurării realizării dreptului de acces la datele cu caracter 
personal pentru subiecții de date, inclusiv la datele prelucrate în Sistemul 
Informațional Automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, 
fără a admite confuzii în ceea ce privește caracterul gratuit în realizarea dreptului de 



acces al oricărui subiect de date, recunoscut și garantat de art. 13 alin. (1) al Legii 
nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
  
CNPDCP reiterează faptul că scopul Legii 133/2011 este de a asigura protecția 
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în special dreptul la inviolabilitatea vieții 
intime, familiale și private. 

 


