
Administrațiile publice și protecția 
datelor 

Care sunt principalele aspecte ale 
Regulamentului general privind protecția 
datelor (RGPD) pe care ar trebui să le 
cunoască o administrație publică? 
O administrație publică face obiectul normelor RGPD atunci când prelucrează date cu 
caracter personal referitoare la o persoană fizică. Este responsabilitatea administrațiilor 
naționale să sprijine administrația regională și locală în pregătirea pentru aplicarea 
RGPD. 

Cele mai multe date cu caracter personal deținute de administrațiile publice sunt 
prelucrate în mod obișnuit în temeiul unei obligații legale sau în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru îndeplinirea unor atribuții de interes public sau în exercitarea 
autorității publice cu care este învestită organismul. 

Când prelucrează date cu caracter personal, o administrație publică trebuie să respecte 
principii-cheie cum sunt: 

 o prelucrare echitabilă și legală; 
 limitarea scopului; 
 reducerea la minimum a datelor și păstrarea datelor. 

În cazul prelucrării în temeiul legii, această lege ar trebui să asigure deja respectarea 
acestor principii (spre exemplu, tipuri de date, perioada de stocare și măsuri de protecție 
corespunzătoare). 

Înainte de a prelucra date cu caracter personal, persoanele fizice trebuie informate cu 
privire la prelucrare, cum ar fi scopurile acesteia, tipurile de date colectate, destinatarii și 
drepturile care le revin în ceea ce privește protecția datelor. 

O administrație publică trebuie să numească un responsabil cu protecția datelor 
(RPD), cu toate acestea un responsabil cu protecția datelor poate fi numit pentru mai 
multe organisme publice și prin urmare acesta să fie comun, sau există posibilitatea 
externalizării acestei activități unui RPD extern De asemenea, trebuie să se asigure că a 
pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza datele cu 
caracter personal. Dacă se externalizează unele părți ale prelucrării către o organizație 
externă (o așa-numită „persoană împuternicită de operator”), trebuie să existe un contract 
sau un alt act juridic care să garanteze faptul că persoana împuternicită de operator oferă 
garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate care întrunesc standardele RGPD. 

În cazurile în care datele cu caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental 
sau ilegal către destinatari neautorizați sau sunt indisponibile temporar ori suferă 
modificări, autoritatea de protecție a datelor (APD) trebuie înștiințată cu privire la 



încălcare fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la 
care ați luat cunoștință de încălcare. Poate fi necesar ca administrația publică să 
informeze și persoanele fizice cu privire la încălcare. 

Puteți găsi mai multe informații despre obligațiile administrațiilor publice în temeiul RGPD 
în secțiunea „Norme pentru companii și organizații”. 

Referințe 

 Capitolele II și IV din RGPD 

 

Cum tratăm solicitările din partea 
persoanelor fizice? 
 

Persoanele fizice pot contacta o administrație publică pentru a-și exercita drepturile 
conferite de RGPD (dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare, de 
opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat). 

Rețineți că persoanele fizice au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o administrație publică pe motive de interes public. Persoanele 
respective trebuie să prezinte administrației publice motive referitoare la situația lor 
particulară. Administrația publică poate continua să prelucreze datele și deci poate 
respinge solicitarea dacă demonstrează motive legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea și care prevalează asupra intereselor și a drepturilor persoanei fizice sau 
dacă datele respective sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță. 

Persoanele fizice nu au drepturi asupra transmiterii acelor date referitoare la ele care 
sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul 
exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul. 

O administrație publică trebuie să răspundă solicitărilor primite din partea persoanelor 
fizice fără întârzieri nejustificate, în principiu, în termen de o lună de la primirea solicitării. 
Aceasta poate cere persoanelor care efectuează solicitarea informații suplimentare 
pentru a le confirma identitatea. Dacă solicitarea este respinsă, persoanele în cauză 
trebuie informate cu privire la motivele respingerii și la dreptul acestora de a depune o 
plângere la APD, precum și la dreptul acestora la o cale de atac. 

Puteți găsi mai multe informații despre obligațiile care vă revin în temeiul RGPD în 
secțiunea „Norme pentru companii și organizații”. 

Referință 

 Capitolul III din RGPD 

 
 



 

Ce se întâmplă dacă o administrație 
publică nu respectă normele privind 
protecția datelor? 
Autoritățile de supraveghere a protecției datelor personale au la dispoziție diferite 
instrumente în caz de încălcare. În cazul unei posibile încălcări se poate emite un 
avertisment. În cazul unei încălcări, printre posibilități se numără: o mustrare sau 
interzicerea temporară sau definitivă a prelucrării. În unele țări, organismele publice 
pot face obiectul unor amenzi administrative. O administrație publică trebuie să verifice 
legea privind protecția datelor din țara dvs. 

Persoanele fizice pot cere despăgubiri în cazul în care un organism public a încălcat 
RGPD, iar ele au suferit prejudicii materiale (de exemplu, pierderi financiare) sau morale 
(de exemplu, compromiterea reputației sau stres psihologic). RGPD asigură faptul că 
aceste persoane vor primi despăgubiri indiferent de numărul organizațiilor implicate în 
prelucrarea datelor lor. Cererea de despăgubire poate fi adresată direct organismului 
public sau poate fi adusă în fața instanțelor naționale competente din statul membru vizat. 

Referințe 

 Articolele 58, 82, 83 și 84 și considerentele (129), (146), (147), (148), (150) și (151) din 
RGPD 

 

 

 

 


