
President of the Personal Data
Protection Office

Centrul Nalional
pentru Proteclia Datelor
cu Caracter Personal
al Republicii Moldova

" ACORDDECOOPERARE
intre

OFICIUL PENTRU PROTECTIA DATELOR DIN
RE,PUBLICA POLONA

$r
CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU

CARACTE,R PERSONAL DIN REPUBLTCA MOLDOVA

Oficiui pentru Protecfia Datelor din Republica Polone Ei Centrul Nafional
pentru Protecfia Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova ( in continuare
separat "Patte" qi cr:lectiv, "Pdrlile"):

GHIDATE de spiritul qi prevederile Convenfiei pentru protec{ia persoanelor

referitor la prelucrarea automattzatd a datelor cu caracter personal nr. 180, semnatd

la}Sianuarie 1981'(incontinuare-Convenfia nr. 108/lgSl aConsiliuluiEuropei)
qi cea rnodernrzatd din 18 mai 2018,

RECTINOSCIND impo rtan[a standardelor europene privind proteclia datelor

cu oaracter personal in consolidarea institufionald a Pdr,tilor,

TININD CONT de interesul comun in dezvoltarea cooperdrii bilaterale in
domeniul protecfiei datelor cu caracter personal,

RECLTNOSC1ND necesit atea cooper[rii pentru oblinerea unui progres

constant in consolidarea unui sistem eficient de protecfie a datelor cu caracter

personal,

MENTIONII\ID cd prezentul Acord va promova bunele relafii ;i va crea

condilii favorabile pentru protecfia eficientd a datelor cu caracter personal ale

cetifenilor Republicii Polone qi Republicii Moldova;

AVAND iX VEDERE articolul 50 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul
(UE) 20161679 al Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecfia persoanelor fizicein ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter

personal qi libera circulatie a acestora qi abrogarea Directivei 95146 I CE

(Regulamentul general privind protecfia datelor) la care Oficiul pentru protecfia

t Odatd ce Republica Moldov(t va semna Si ratifica Protocolul de modfficat"e a Conven{ie.i pentru protec{ia

peysoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, adoptatd, de Comitetul de Mini;tri la cea de-a

I2B-a sesiune din Elsinore, la l8 mui 20lB(,,Protocolul"), toate referinlele la Convenlia nr.10B/l9Bl al Consiliului
Europei, men{ionate in prezentul Acord t'or fi intoiCuite automat cu trimiteri la dispozi{iile corespLtt'lzdtoare ale

Protocolului.



datelor din Republica Polond este parte, precum qi art.13 alin. (3), lit'a) din

Convenlia 108/1981

ExpRIuiNp DSRIN1A stabilirii unor rela{ii puternice intre Pe4i,

au convenit asupra urmStoarelor:

Articolul I
' Obiectul Acordului

in conformitate cu prezentul Acord de Cooperare (in continuare - Acord),

pe4ile manifesta inter.rri in dezvoltarea qi fortificarea in continuare a relafiilor

bilaterate dintre Oficiul pentru Protecfia Datelor din Republica Polond qi Centrul

Nafional pentru proteclia Oatelor cu Caracter Personal din Republica Moldova,

precum qi scopul reciproc de a promova rolul lor la nivel european, in domeniul

protecliei Orepirrilor qi tiU.rtefllor fundamentale ale omului, in special in domeniul

protecfiei datelor cu caracter personal.

Articolul 2

Domeniile de CooPerare

Cooperateaya avealoc in conformitate cu prezentul Acord, prin promovarea

diverselor activitdli, dupd cum utmeazd:

a. Schimbul de informafii privind apltcarea legilor, regulamentelor,

standardelor, bune practici ql r..o*anddri in domeniul protecfiei datelor

cu caracter Personal;
b. Schimbul de experfi pe termen scurt in vederea dezvoltdrii profesionale

reciproce ?n sectoare legate de domeniul protecliei datelor;

c. paiajarea rezultatelor cercetdrilor, studiilor Ei anahzelot, . in domeniul

vieliiprivate qi a protecliei datelor cu caracter personal;

d. Cooper area in domeniul instruirii profesionale (calific[ri) qi organLzatea

de consult6rilor, seminarelor, .orf.tinfelor, atelierelor de lucru, qi

vizitelor de studiu;
e. Schimbul de informa{ii cu privire la evolufiile ce fin de aplic area cadrului

legislativ atdt la nivel nafional ctt qi internalional;

f. oigani zareaactivitdfilor focusate pe promov areaprotecliei vielii private qi

a datelor cu caracter Personal;
g. Cooper area in implementarea programelor nalionale qi internalionale

comune de interes mutual in concordanfa cu scopul acestui Acord;

h. Schimb de bune practici in scopul studierii caracteristicilor distinctive a

sistemelor legisliiue qi institulionale respective ale Pdrfilor in domeniul

protecfiei datelor cu caracter personal;

i. Cooperare in vederea organrzdir proiectelor de interes comun pentru

ambile institufii la nivel nafional qi internafional

j. Acordarea de asistenld mutuald in vederea fortificdrii capacitalilor

institulionale ale par,tiior in conformitate cu Capitolul IV al Convenfiei

no. 108/198 1 a Consiliului Europei;



k. Angaj area in alte forme de activitefl de cooperare care pot fi convenite de

comun acord, in contextul prezentului Acord.

Cu condilia ca Pd{ile s[ nu facd schimb de date cu caracter personal

referitoare la subiec{ii de date pe care ii prelucreazd cu exceptia situafiilor prevdzute
laart.14 din Conven\ra108/1981, in virtutea rolului lor de reglementare in timp ce

executd activitSlile de cooperare menfionate mai sus in termenii prezentului Acord.

Planificarea qi implementarea diverselor activitbli prevdzute la Articolul 2

trebuie efectuate dupd infelegerea bilaterald intre pd$i, anume in privinfa gdsirii
unei solufii comune privind disponibilitatea qi partalarea resurselor qi bugetului.

Articolul 3
Comunicarea intre Pir{i

Pentru reahzarea activit[filor de cooperare menfionate la Articolul 2 din
prezentul Acord, Pe4ile vor comunica direct in formd scrisS sau verbald, folosind
limba englezd.

Pentru implementarea adecvatd a Acordului, Pdrlile vor face schimb de date,

de contact ale rcprezentanfilor responsabili, in termen de treizeci ( 30) de zlle, dupd
semnarea acestui Acord.

in contextul acorddrii asistenfei reciproce cum este stipulat in Articolul 2 (k),
din acest Acord, comunicarea intre Pa{i se va realiza in conformitate cu obligafiile
corespunzdtoare de confidenfialitate in sensul articolului 15 alineatul (2) din
Convenfia nr. 108i1981 al Consiliului Europei, cu privire la toate acele informa{ii
partajate intre P54i.

Cu conditia ca aceastS obligafie de confidenlialitate sd se aplice tuturor
angajafilor implicafi in scopul implementdrii prezentului Acord qi sd se aplice in
continuare dup6 incetar ea prezentului Acord.

in plus ,la rezilierea prezentului Acord, Pa4ile vor returna sau distruge orice
infonnalii obfinute, urrnare a acorddrii asisten{ei subiecfilor de date in baza art.l4
din conven{ia nr.108 de la cealalti Parte ca urrnare aprezentului Acord.

Articolul 4

Conexiunea cu alte prevederi

Prezentul Acord nu afecteazd drepturile qi obligafiile care decurg din tratatele
qi acordurile internafionale la care Republica Polond qi Republica Moldova sunt

Pe4i, din calitatea de membru in organizafii internafionale sau oricare dintre legile
sau statutele acestora.

Pb4ile iqi comunicd reciproc orice modificare semnificativd a legii aplicabile
pdrlilor respective in domeniul protecfiei datelor cu caracter personal qi vor revizui
prezentul Acord, dupa caz. P64ile vor comunica, pe c0t posibil, amendamentele
celeilalte pdrfi, inainte de data introducerii amendamentelor

:



Articolul 5

Rezolvarea disputelor qi rezilierea Acordului

in vederea prevenirii unui litigiu privind aplicarea Acordului, fiecare Parte

poate preglti o cerere scrisd de consultiri.
Consultdrile au loc in termen de cel multtreizeci (30) de zlle de la dataprimirii

cererii scrise.
Fiecare Parte poate rczllia prezentul Acord, qi aceasta se va face in formS

scrisS.

Articolul 6

Clauze finale

Prezentul Acord se incheie pe o perio add de timp nedeterminatd Ei intrd in
vigoare la data semn6rii acestuia de cdtre ambele Perli.

Prezentul Acord poate fi modifica! doar in scris de comun acord.
Prezentul Acord este semnat bW.{i.Sa data de &!:9.l.Jfn limbile romdnd,

polonezS qi englezd in qase duplicate, cdte doud pentru fiecare limbi. Toate

duplicatele sunt considerate originale.
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