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Sistemul National Informatic de
Semnalari (SINS)
si protectia datelor tale cu caracter
personall
Sistemul Informatic Naþional de Semnalãri
(SINS) reprezintã sistemul de informaþii creat la nivel
naþional care, la data aderãrii României la Convenþia de
punere în aplicare a Acordului Schengen, va furniza date
cãt re S i s tem ul I nfor mat i c Schengen ( S I S ) , î n
conformitate cu reglementãrile europene în materie.
SINS permite autoritãþilor competente ca, prin
intermediul unei proceduri de cãutare automatã în
sistem, sã aibã acces la semnalãrile cu privire la
persoane ºi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuþiilor
specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de
stat, al respectãrii regimului vamal, al eliberãrii vizelor
ºi permiselor de ºedere, precum ºi al celorlalte
controale ºi activitãþi specifice efectuate de organele de
poliþie sau de cãtre alte autoritãþi, în scopul asigurãrii
ordinii ºi siguranþei publice.
Ministerul Internelor ºi Reformei
Administrative (MIRA) este autoritatea publicã
centralã care gestioneazã ºi rãspunde de buna
funcþionare a SINS, de integritatea semnalãrilor
conþinute în acesta, precum ºi de alimentarea cu
semnalãri a SIS, conform exigenþelor acquis-ului
Schengen.
Contact: Piaþa Revoluþiei nr. 1A, sectorul 1,
Bucureºti
E-mail: petitii@mai.gov.ro
Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a
Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) este autoritatea naþionalã independentã
care controleazã legalitatea prelucrãrii datelor cu
caracter personal conþinute în SINS ºi transmiterea
acestor date de pe teritoriul României, inclusiv în ceea
ce priveºte schimbul ºi prelucrarea ulterioarã de
informaþii suplimentare

Care sunt persoanele ale caror date se
introduc in SINS
•§ Persoanele care fac obiectul unor proceduri de
extrãdare sau de predare în baza unui mandat european
de arestare;
§ Strãinii împotriva cãrora s-a dispus mãsura
nepermiterii intrãrii/ieºirii;
§ Strãinii împotriva cãrora a fost dispusã mãsura
expulzãrii, returnãrii sau împotriva cãrora a fost dispusã
o mãsurã de îndepãrtare de pe teritoriul României;
§ Persoanele dispãrute sau persoanele care, în interesul
propriei protecþii sau pentru prevenirea ameninþãrilor,
trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur, la
cererea autoritãþii competente sau a autoritãþii judiciare
competente;
§ Persoanele citate pentru a se prezenta în faþa
autoritãþilor judiciare, în cadrul unei proceduri penale
care antreneazã rãspunderea cu privire la fapte pentru
care au fost urmãrite, în scopul comunicãrii locului unde
îºi au reºedinþa sau domiciliul;
§ Persoanele cãrora trebuie sã li se comunice o hotãrâre
penalã ori o cererea de a se prezenta pentru a executa o
pedeapsã privativã de libertate, introduse, la cererea
autoritãþilor judiciare competente, în scopul comunicãrii
locului unde îºi au reºedinþa sau domiciliul.

Care sunt datele care se introduc in SINS ?
§ Numele ºi prenumele, pseudonimele care au fost
eventual înregistrate separat;
§ Semnele fizice particulare, obiective ºi inalterabile
§ Data ºi locul naºterii;
§ Sexul;
§ Cetãþenia;
§ Menþiunea cã persoanele în cauzã sunt înarmate,
violente sau evadate;
§ Motivul semnalãrii;
§ Mãsura care trebuie luatã.
Notã!
Este interzisã prelucrarea datelor cu caracter personal
care dezvãluie originea rasialã sau etnicã, opiniile
politice, convingerile religioase sau filozofice,
apartenenþa sindicalã, precum ºi prelucrarea datelor
privind sãnãtatea sau viaþa sexualã.

Care sunt drepturile tale?
În conformitate cu principiile protecþiei datelor,
drepturile specifice sunt recunoscute ºi de Convenþia de
punere în aplicare a Acordului Schengen tuturor
cetãþenilor, indiferent dacã provin sau nu dintr-un stat
membru al spaþiului Schengen.
§ Dreptul de acces la datele stocate în SINS (o datã pe
an în mod gratuit)
- poþi cere autoritãþilor competente (poliþie,
jandarmerie, vãmi etc.), în scris, sub semnãturã ºi datã,
sã îþi comunice informaþii cu privire la datele tale
personale existente în SINS;
- autoritãþile competente pot refuza comunicarea
informaþiilor solicitate în cazul în care acest lucru este
indispensabil pentru executarea unei sarcini legale în
legãturã cu semnalarea sau pentru protecþia drepturilor
ºi libertãþilor unor terþi;
- autoritatea competentã sesizatã este obligatã sã
comunice informaþiile solicitate în termen de 15 zile de
la data primirii cererii.
§ Dreptul de rectificare ºi de ºtergere a datelor inexacte
sau stocate ilegal
- poþi cere autoritãþilor competente rectificarea
datelor tale care sunt inexacte, ºtergerea datelor stocate
ilegal ºi repararea prejudiciului cauzat;
- autoritatea competentã sesizatã este obligatã sã
comunice informaþiile solicitate în termen de 15 zile de
la data primirii cererii.
§ Dreptul de a te adresa justiþiei (gratuit)
- poþi intenta o acþiune în faþa instanþelor competente
pentru a avea acces, a rectifica sau a ºterge date, pentru
a solicita informaþii ori pentru a obþine despãgubiri în
urma unei semnalãri care te priveºte.

