
Ghid 
pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date 

cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul 
Instituției Prefectului - Județul Sibiu 

Instituția Prefectului - Județul Sibiu prelucrează date cu caracter personal în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, expres prevăzute de normele legale în 
vigoare. 

Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor). 

Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un 
număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale 
fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Operator de date cu caracter personal: poate fi orice persoană fizică sau 
juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, 
instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel 
desemnat într-un act normativ. 

Autoritatea națională de supraveghere este Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu 
sediul în București, strada Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, 
Sector 1, cod poștal 010336, autoritate publică, precum și față de orice 
persoană fizică sau juridică. 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana 
vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin 
următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă 
deja informațiile respective: 

identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
scopul în care se face prelucrarea datelor; 



informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor; dacă furnizarea  tuturor datelor cerute este 
obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența 
drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana viată, în 
special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de 
opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate. 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în 
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o 
privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta. Operatorul este obligat, în situația în 
care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să 
comunice acestuia, împreună cu  confirmarea, cel puțin următoarele: 

informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute 
în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt 
dezvăluite datele; 
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectivul 
prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la 
originea datelor; 
informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului  prin 
care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează 
personala respectivă; 
informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și 
a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 
informații asupra posibilității de a consulta registru de evidență a 
prelucrătorilor  de date cu caracter personal, de a înainta plângere 
către A.N.S.P.D.C.P., precum și de a se adresa instanței  pentru 
atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei legi. 

Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile 
de la data primirii cererii. 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod 
gratuit: 

după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor  
căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor 
incomplete sau inexacte; 
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare 
nu este conformă prezentei legi; 



notificarea de către terții cărora le-au fost dezvăluite deja datele, dacă 
această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un 
efort disproporționat  față de interesul legitim  care ar putea fi lezat. 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, 
numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal 
referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 

Dreptul de opoziție Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice 
moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca 
date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în 
care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea 
nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în 
orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează 
să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului său sal 
unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține: 

retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în 
privința sa, adoptată exclusiv pe baza  unei prelucrări de date cu 
caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să 
evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum și competența 
profesională, credibilitatea, comportamentul  saă ori alte  asemenea 
aspecte; 
reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în 
mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei 
prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai sus. 

Dreptul de a se adresa justiției 

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de 
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru 
apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul(UE) nr.679/2016, care 
le-au fost încălcate. 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul(UE) nr.
679/2016, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în 
cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu puteți transmite o cerere 
întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa: Instituția 



Prefectului - Județul Sibiu, strada Andrei Șaguna Nr.10, Cod poștal 550009, 
Județul Sibiu, sau o puteți depune personal la sediul instituției. 
compartimentul registratură. 

Instituția Prefectului - Județul Sibiu, în calitate de operator de date cu caracter 
personal este obligat/ă să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile 
de la data primirii cererii. 

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul(UE) nr.
679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei 
prelucrări efectuate în cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu, pot 
înainta plângere  către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din București,  
Bulevardul General Magheru Nr.28-30, Sector 1, cod poștal 010336, email: 
anspdcp@dataprotection.ro. 

Plângerea se poate efectua direct sau prin reprezentant. 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile 
de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către Instituția 
Prefectului - Județul Sibiu. 

Pagina de internet a A.N.S.P.D.C.P. : www.dataprotection.ro 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 
0269210104 sau la email:  institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro, sau 
puteți obține informații pe pagina de internet sb.prefectura.mai.gov.ro  
 

mailto:institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro


1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces    MODEL 

Către _______________________________(se menționează instituția) 
___________________________________ (adresa) 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele și 
prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada 
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional) 
adresa de email _____________________, conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), vă rog să-mi comunicați dacă datele cu caracter personal care mă privesc 
_________________________________________________________  au fost 1

prelucrate sau nu în cadrul instituției dumneavoastră. 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile solicitate în 
baza Regulamentul(UE) nr.679/2016 la următoarea adresă: ______________________ 
_______________ (opțional) la următoarea adresă de poștă electronică ____________ 
_______________ (opțional). 

(opțional)  Doresc ca datele solicitate să-mi fie comunicate prin intermediul cadrului medical 2

_____________________  3

  DATA     SEMNĂTURA 

 Se enumeră datele cu caracter personal vizate1

 în cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate2

 se vor menționa datele de identificare ale cadrului medical3



2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție      MODEL 

Către ______________________________ (se menționează instituția) 
___________________________________ (adresa) 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele și 
prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada 
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional) 
adresa de email _____________________, în temeiul Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), vă rog să dispuneți măsurile legale pentru ca datele cu caracter personal care mă privesc 
_______________________  să fie  rectificate/actualizate/blocate/șterse/transformate în date 4

anonime  deoarece au fost prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte . 5 6

Totodată, vă rog să notificați terții _____________________________  cărora le-au fost 7

dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc _____________ 
___________________ faptul că acestea au fost rectificate / actualizate / blocate / șterse / 
transformate în date anonime. 

Anexez în original / copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: 
_______________________________________________________________ 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți ca informațiile privind măsurile dispuse potrivit 
solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă ____________ 
_________________ (opțional) la următoarea adresă de poștă electronică __________ 
____________________ (opțional). 

  DATA     SEMNĂTURA 

 se enumeră datele cu caracter personal vizate4

se enumeră datele cu caracter personal vizate5

 se încercuiește varianta corespunzătoare6

 se precizează care sunt aceștia, în măsura în care se cunoaște identitatea lor7



3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție      MODEL 

Către ______________________________ (se menționează instituția) 
___________________________________ (adresa) 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________ (numele și 
prenumele) cu domiciliul/reședința în _______________________________ strada 
_____________ nr. ___ bl. ___sc. ___ap. ___ telefon __________________(opțional) 
adresa de email _____________________, conform Regulamentul(UE) nr.679/2016 

Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/

CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă rog să dispuneți măsurile pentru a înceta 
prelucrarea datelor personale care mă privesc _____________________________ , din 8

următoarele motive ________________________ . 9

Anexez în original / copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: 
______________________________________________________________. 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți ca informațiile privind măsurile dispuse potrivit 
solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea adresă ____________ 
__________________ (opțional)  la următoarea adresă de poștă electronică ________ 
__________________ (opțional). 

  DATA     SEMNĂTURA 

 se enumeră datele cu caracter personal vizate8

 se enumeră motivele întemeiate și legitime legate de situația sa particulară9


