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INDICAȚII  
PRIVIND PROCESAREA CERERILOR PERSOANELOR VIZATE 

 

În temeiul art. 12 din Regulamentul nr. 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul are obligația de a lua măsuri 

adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informaţii referitoare la datele sale personale 

şi orice solicitare referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi 

uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Informaţiile se furnizează în scris sau prin 

alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. Operatorul este obligat 

sa ofere un raspuns în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi 

prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi 

numărul cererilor sub rezerva informării persoanei vizată cu privire la orice astfel de prelungire, 

în termen de o lună de la primirea cererii, motivând întârzierea.  

 

Informaţiile pot fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în 

care persoana vizată solicită un alt format. 

 

Dacă operatorul nu dă curs cerererii persoanei vizate, are obligația de a o informa fără 

întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele 

pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de 

supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.  

 

Orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul drepturilor persoanei viazte sunt oferite 

gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate 

sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate să perceapă o 

taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative aferente activității intreprinse, fie să 

refuze să dea curs cererii. 

 

Operatorul trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane 

vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online şi al identificatorilor 

online, pentru a se asigura că nu divulgă datele informații despre datele persoanei vizate decât 

acesteia.  

 

În urma acestor considerente putem dezvolta o schema logica a procedurii pentru procesarea 

cererilor persoanelor vizate, care va avea următorea formă: 
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Schema logică privind procesarea cererilor persoanelor vizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se înregistrează cererea 
persoanei vizate 

Se verifică identitatea 

persoanei vizate 

Se confirmă 

identitatea 
NU confirmă 
identitatea 

Se evaluează 

validitatea 

cererii 

Cerere este 

validă 

Se evaluează 

daca cererea 

implică costuri 

Se adună 

informațiile 

solicitate 

Dacă este necesar, persoana vizată 
este informată cu privire la timpul 

suplimentar necesar soluționării. 
Se justifică întârzierea 

Se furnizează 

informațiile 
solicitate 

Se impun 

costuri 

Cererea nu 
implică costuri 

Presoana vizata 
este informată 

Persoana 

vizată acceptă 
costurile 

Persoana 

vizată NU 
acceptă 

costurile 

Cerere NU este 

validă 

Se închide 
solicitarea 

Se respinge 
cererea 

Informază pers. vizată, 
motivând decizia 
respingerii cererii 

Se închide 

solicitarea 


