
Extras din Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.790 din 12.12.2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date 
 
CAPITOLUL 1 
Dispoziţii generale 
 
Scop 
 
ART. 1 

(1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la 
viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

 
CAPITOLUL 4 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter 
personal 
 
Informarea persoanei vizate 
 
ART. 12 
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana 
vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele 
informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile 
respective: 
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai 
datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele 
refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru 
persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi 
de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii 
de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 
 
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, 
operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se 
intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul 
primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, 
cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective: 
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 



b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta 
lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra 
datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii 
de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 
 
(3) Prevederile alin. 2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar 
da indicii asupra surselor de informare. 
 
(4) Prevederile alin. 2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în 
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în 
care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica 
un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi 
în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de 
lege. 
 
Dreptul de acces la date 
 
ART. 13 
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia 
în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să 
comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în 
vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite 
datele; 
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, 
precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se 
efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a 
dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a 
prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta 
plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei 
pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei 
legi. 
 



(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. 1), 
printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul 
poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, 
care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care 
să asigure că predarea i se va face numai personal. 
 
(3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 
zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului 
exprimate potrivit alin. 2). 
 
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea 
prevăzută la alin. 2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin 
intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele 
căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea  
prevăzută la alin. 3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical 
desemnat de persoana vizată. 
 
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt 
prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, daca nu există, cel puţin aparent, riscul 
de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate 
pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea 
prevăzută la alin. 3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut 
la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau 
rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este 
încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi 
neechivoc consimţământul că datele să fie prelucrate în scop de cercetare 
ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. 3) 
din acest motiv. 
 
(6) Prevederile alin. 2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar 
da indicii asupra surselor de informare. 
 
Dreptul de intervenţie asupra datelor 
 
ART. 14 
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 
mod gratuit: 
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 
prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau 
inexacte; 
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 
conformă prezentei legi; 



c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte 
imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim 
care ar putea fi lezat. 
 
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. 1) persoana vizată va înainta 
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o 
anumită adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de 
corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 
 
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. 1), 
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu 
caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate 
potrivit alin. 2). 
 
Dreptul de opoziţie 
 
ART. 15 
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să 
facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale 
contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în 
cauză. 
 
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi 
fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de 
marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite 
unor terţi într-un asemenea scop. 
 
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. 1) şi 2) persoana vizată va 
înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În 
cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la 
o anumită adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de 
corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 
 
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în 
temeiul alin. 1) sau 2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au 
fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în 
termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a 
solicitantului exprimate potrivit alin. 3). 
 


