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DIRECTIVA 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI
din 24 octombrie 1995
privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circula ie a acestor date
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, în special art. 100a,
având în vedere propunerea Comisiei1,
având în vedere avizul Comitetului Economic i Social2,
ac ionând în conformitate cu procedura men ionat la art. 189b din tratat3,
(1) întrucât obiectivele Comunit ii prev zute în tratat, modificat de Tratatul privind
Uniunea European , cuprind crearea unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei,
promovând rela ii mai strânse între statele membre care apar in Comunit ii, asigurând
progresul economic i social printr-o ac iune comun de eliminare a barierelor care
împart Europa, încurajând îmbun t irea constant a condi iilor de via a popoarelor,
men inând i înt rind pacea i libertatea i promovând democra ia pe baza drepturilor
fundamentale recunoscute în constitu iile i legile statelor membre, precum i în
Conven ia european pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale;
(2) întrucât sistemele de prelucrare a datelor sunt în serviciul omului; întrucât, acestea
trebuie, indiferent de na ionalitatea sau re edin a persoanelor fizice, s le respecte
drepturile i libert ile fundamentale, în special dreptul la via privat , i s contribuie
la progresul economic i social, la dezvoltarea comer ului i la bun starea persoanelor;
(3) întrucât instituirea i func ionarea unei pie e interne în care este asigurat , în
conformitate cu art. 7a din Tratat, libera circula ie a bunurilor, persoanelor, serviciilor i
capitalurilor necesit nu numai libera circula ie a datelor cu caracter personal de la un
stat membru la altul, ci i garantarea drepturilor fundamentale ale persoanei;
(4) întrucât în Comunitate se recurge din ce în ce mai frecvent la prelucrarea datelor cu
caracter personal în diferitele sfere ale activit ii economice i sociale; întrucât progresul
în tehnologia informa ional faciliteaz considerabil prelucrarea i schimbul acestor
date;
(5) întrucât integrarea economic i social care rezult din instituirea i func ionarea pie ei
interne în sensul art. 7a din Tratat conduce în mod necesar la o cre tere substan ial a
fluxului transfrontalier de date cu caracter personal între cei implica i, în calitate de
participan i priva i sau publici la activitatea economic i social din statele membre;
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întrucât schimbul de date cu caracter personal între întreprinderile stabilite în diferite
state membre este inut s creasc ; întrucât autorit ile na ionale din diferite state
membre sunt solicitate, în temeiul dreptului comunitar, s colaboreze i s schimbe date
cu caracter personal astfel încât s - i poat îndeplini atribu iile sau s îndeplineasc
sarcini pe seama unei autorit i din alt stat membru în contextul unui spa iu f r frontiere
interne care constituie pia a intern ;
(6) întrucât, în plus, intensificarea cooper rii tiin ifice i tehnice i introducerea coordonat
de noi re ele de telecomunica ii în Comunitate necesit
i faciliteaz fluxurile
transfrontaliere de date cu caracter personal;
(7) întrucât diferen a dintre nivelurile de protec ie a drepturilor i libert ilor persoanelor, în
special a dreptului la via privat în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter
personal permis în statele membre poate împiedica transmiterea unor astfel de date de
pe teritoriul unui stat membru pe cel al altui stat membru; întrucât aceast diferen
poate constitui, prin urmare, un obstacol în desf urarea unor activit i economice la
nivel comunitar, poate denatura concuren a i poate împiedica autorit ile s - i
îndeplineasc responsabilit ile conform dreptului comunitar; întrucât diferen a dintre
nivelurile de protec ie se datoreaz disparit ilor între actele cu putere de lege i actele
administrative na ionale;
(8) întrucât, pentru a îndep rta obstacolele din calea circula iei datelor cu caracter personal,
nivelul protec iei drepturilor i libert ilor persoanei în ceea ce prive te prelucrarea unor
astfel de date trebuie s fie echivalent în toate statele membre; întrucât acest obiectiv
este vital pentru pia a intern , dar nu poate fi atins numai de statele membre, în special
având în vedere dimensiunea divergen elor existente în prezent între legisla iile na ionale
ale statelor membre i necesitatea de coordonare a legisla iilor statelor membre astfel
încât s reglementeze fluxul transfrontalier de date cu caracter personal în mod coerent,
i conform cu obiectivele pie ei interne men ionate în art. 7a din Tratat; întrucât ac iunea
Comunit ii de apropiere a legisla iilor este prin urmare necesar ;
(9) întrucât, dat fiind protec ia echivalent care rezult din apropierea legisla iilor
na ionale, statele membre nu vor mai putea împiedica libera circula ie a datelor cu
caracter personal din considerente de protec ie a drepturilor i libert ilor persoanei, în
special a dreptului la via privat ; întrucât statele membre vor avea o marj de manevr
care, în contextul punerii în aplicare a directivei, poate fi folosit de partenerii economici
i sociali; întrucât statele membre vor putea specifica în legisla ia na ional condi iile
generale care reglementeaz legalitatea prelucr rii datelor; întrucât procedând astfel,
statele membre depun toate eforturile pentru îmbun t irea protec iei asigurate în prezent
de legisla ia lor; întrucât, în limitele acestei marje de manevr i în conformitate cu
dreptul comunitar, pot ap rea diferen e în aplicarea directivei, ceea ce ar putea afecta
circula ia datelor atât în cadrul statelor membre, cât i în Comunitate;
(10) întrucât obiectivul legisla iei na ionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
este de a proteja drepturile i libert ile fundamentale, inclusiv dreptul la via privat
care este recunoscut atât în art. 8 din Conven ia European pentru ap rarea drepturilor
omului i a libert ilor fundamentale, cât i în principiile generale ale dreptului
comunitar; întrucât, din acest motiv, apropierea acestor legisla ii nu trebuie s aib ca
rezultat sc derea protec iei pe care o ofer , ci trebuie, dimpotriv , s încerce s asigure
un nivel înalt de protec ie în Comunitate;

(11) întrucât principiile protec iei drepturilor i libert ilor persoanelor, inclusiv a dreptului la
via privat , con inute i în prezenta directiv le precizeaz i le amplific pe acelea
con inute în Conven ia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea
persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal;
(12) întrucât principiile protec iei trebuie s se aplice tuturor prelucr rilor de date cu caracter
personal efectuate de orice persoan ale c rei activit i sunt reglementate de dreptul
comunitar; întrucât trebuie excluse prelucr rile de date efectuate de o persoan fizic în
exercitarea unor activit i exclusiv personale sau domestice, precum coresponden a i
p strarea repertoarului de adrese;
(13) întrucât activit ile men ionate la titlurile V i VI din Tratatul privind Uniunea
European legate de siguran a public , ap rarea, securitatea statului sau activit ile
statului din domeniul penal nu intr în sfera de aplicare a dreptului comunitar, f r a
aduce atingere obliga iilor care le revin statelor membre în conformitate cu art. 56 alin.
(2), art. 57 sau art. 100a din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; întrucât
prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesar pentru ocrotirea bun st rii
economice a statelor nu intr în sfera de aplicare a prezentei directive, dac prelucrarea
respectiv se refer la chestiuni de securitate a statului;
(14) întrucât, inând seama de importan a evolu iei, în cadrul societ ii informa ionale, a
tehnicilor utilizate pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau
comunicarea datelor constituite din sunete i imagini privind persoane fizice, prezenta
directiv se aplic prelucr rii unor astfel de date;
(15) întrucât prelucrarea datelor este reglementat de prezenta directiv numai dac este
automatizat sau dac datele prelucrate sunt cuprinse sau sunt destinate s fie cuprinse
într-un sistem de eviden structurat în conformitate cu criteriile specifice privind
persoanele, astfel încât s permit accesul u or la datele cu caracter personal în cauz ;
(16) întrucât prelucrarea datelor constituite din sunete i imagini, cum este cazul
supravegherilor video, nu intr în sfera de aplicare a prezentei directive, dac sunt
efectuate în scopuri de siguran public , ap rare, securitate na ional ori în cursul
activit ilor statului din domeniul dreptului penal sau în cursul altor activit i care nu
intr în sfera de aplicare a dreptului comunitar;
(17) întrucât în ceea ce prive te prelucrarea datelor constituite din sunete i imagini în scopuri
jurnalistice, literare sau artistice, în special în domeniul audiovizual, principiile
directivei se aplic în mod restrictiv, în conformitate cu dispozi iile art. 9;
(18) întrucât, pentru a garanta c persoanele nu sunt private de protec ia la care au dreptul în
conformitate cu prezenta directiv , orice prelucrare a datelor cu caracter personal în
Comunitate trebuie efectuat în conformitate cu legisla ia unuia dintre statele membre;
întrucât, în acest sens, prelucrarea efectuat sub responsabilitatea unui operator stabilit
într-un stat membru se supune legisla iei statului respectiv;
(19) întrucât stabilirea pe teritoriul unui stat membru presupune exercitarea efectiv i real a
unei activit i într-o form de instalare stabil ; întrucât forma juridic a stabilirii, fie c
este doar sucursal , fie c este filial cu personalitate juridic , nu este factorul
determinant în aceast privin ; întrucât, dac un singur operator are sediul pe teritoriul
mai multor state membre, în special prin intermediul filialelor, acesta trebuie s se

asigure, pentru a evita orice eludare a reglement rilor na ionale, c fiecare sediu
îndepline te obliga iile prev zute de dreptul intern aplicabil activit ilor sale;
(20) întrucât faptul c prelucrarea datelor este efectuat de o persoan stabilit într-o ar ter
nu trebuie s împiedice protec ia persoanelor prev zut în prezenta directiv ; întrucât, în
aceste cazuri, prelucrarea este reglementat de legisla ia statelor membre în care sunt
amplasate mijloacele de prelucrare i trebuie s existe garan ii c drepturile i obliga iile
prev zute în prezenta directiv sunt respectate în practic ;
(21) întrucât prezenta directiv nu aduce atingere normelor de teritorialitate aplicabile în
materie penal ;
(22) întrucât statele membre trebuie s precizeze în legisla ia lor sau la punerea în aplicare a
m surilor adoptate în temeiul prezentei directive, circumstan ele generale în care
prelucrarea este legal ; întrucât în special art. 5 coroborat cu art. 7 i 8 permite statelor
membre, independent de normele generale, s prevad condi ii de prelucrare speciale
pentru sectoare specifice i pentru diferitele categorii de date men ionate la art. 8;
(23) întrucât statele membre sunt împuternicite s asigure punerea în aplicare a protec iei
persoanei atât prin intermediul unei legi generale privind protec ia persoanelor în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal, cât i prin legi sectoriale cum ar fi cele
referitoare, de exemplu, la institutele de statistic ;
(24) întrucât legisla iile privind protec ia persoanelor juridice în ceea ce prive te prelucrarea
datelor care le privesc nu sunt afectate de prezenta directiv ;
(25) întrucât principiile protec iei trebuie s se reflecte, pe de o parte, în obliga iile impuse
persoanelor, autorit ilor publice, întreprinderilor, agen iilor sau altor organisme care
prelucreaz date, în special în materie de calitatea datelor, siguran a tehnic , notificarea
autorit ii de supraveghere, circumstan ele în care poate fi efectuat prelucrarea i, pe de
alt parte, în dreptul conferit persoanelor ale c ror date fac obiectul prelucr rii de a fi
informate cu privire la aceasta, de a putea avea acces la date, de a putea solicita
corectarea lor i chiar de a se opune prelucr rii în anumite circumstan e;
(26) întrucât principiile protec iei trebuie s se aplice oric rei informa ii privind o persoan
identificat sau identificabil ; întrucât, pentru a determina dac o persoan este
identificabil este oportun s se ia în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în
mod rezonabil fie de operator, fie de orice alt persoan pentru a identifica persoana
vizat ; întrucât principiile protec iei nu se aplic datelor anonime astfel încât persoana
vizat s nu mai fie identificabil ; întrucât codurile de conduit în sensul art. 27 pot fi un
instrument util pentru a furniza indica ii asupra modului în care datele pot fi
transformate în date anonime i stocate într-o form în care nu mai pot permite
identificarea persoanei vizate;
(27) întrucât protec ia persoanelor trebuie s se aplice atât prelucr rii automatizate, cât i
prelucr rii manuale a datelor; întrucât sfera protec iei în cauz nu trebuie s depind în
fapt de tehnicile utilizate, în caz contrar creându-se un risc serios de eludare a
dispozi iilor; întrucât, în ceea ce prive te prelucrarea manual , prezenta directiv acoper
totu i numai sistemele de eviden a datelor, nu i dosarelor nestructurate; întrucât, în
special, con inutul unui sistem de eviden trebuie s fie structurat în conformitate cu
criterii specifice privind persoanele, care s permit accesul u or la datele cu caracter
personal; întrucât, în conformitate cu defini ia de la art. 2 lit. (c), diferitele criterii de

determinare a elementelor unui set structurat de date cu caracter personal i diferitele
criterii care reglementeaz accesul la un astfel de set pot fi stabilite de fiecare stat
membru; întrucât dosarele sau seriile de dosare, precum i copertele acestora care nu
sunt structurate în conformitate cu criterii specifice nu intr în nici un caz în domeniul de
aplicare a prezentei directive;
(28) întrucât orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie s fie legal i onest fa de
persoanele vizate; întrucât, în special, datele trebuie s fie adecvate, pertinente i
neexcesive în ceea ce prive te scopurile în care sunt prelucrate; întrucât scopurile trebuie
s fie explicite i legitime i s fie determinate la data colect rii datelor; întrucât
scopurile prelucr rii dup colectare nu trebuie s fie incompatibile cu scopurile
specificate ini ial;
(29) întrucât prelucrarea ulterioar a datelor cu caracter personal în scopuri istorice, statistice
sau tiin ifice nu este incompatibil cu scopurile pentru care au fost colectate anterior
datele, în m sura în care statele membre prev d garan iile adecvate; întrucât aceste
garan ii trebuie s împiedice, în special, folosirea datelor în sprijinul unor m suri sau
decizii împotriva unei anumite persoane;
(30) întrucât, pentru a fi legal , prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie, în plus, s fie
efectuat cu consim mântul persoanei vizate sau s fie necesar pentru încheierea sau
executarea unui contract care oblig persoanele vizate, fie s respecte o obliga ie legal ,
fie s execute o sarcin de interes public sau care rezult din exercitarea autorit ii
publice, fie, chiar s realizeze un interes legitim al unei persoane fizice sau juridice, cu
condi ia ca acest interes s nu prejudicieze interesele sau drepturile i libert ile
persoanei vizate; întrucât, în special, pentru a men ine echilibrul între interesele în cauz
garantând în acela i timp concuren a efectiv , statele membre pot preciza condi iile în
care datele cu caracter personal pot fi utilizate i comunicate ter ilor în contextul
activit ilor legitime de gestionare curent ale societ ilor comerciale i ale altor
organisme; întrucât, în mod similar, statele membre pot preciza condi iile în care datele
cu caracter personal pot fi comunicate ter ilor pentru prospectare comercial , prospectare
efectuat fie de o asocia ie cu scop caritabil, fie de alte asocia ii sau funda ii, de exemplu
cu caracter politic, cu respectarea dispozi iilor care permit persoanelor vizate s se opun
prelucr rii datelor referitoare la ele, gratuit i f r s trebuiasc s î i expun motivele;
(31) întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie, de asemenea, s fie privit ca
legal dac este realizat în scopul de a proteja un interes care este esen ial pentru via a
persoanei vizate;
(32) întrucât este de competen a legisla iei na ionale s stabileasc dac acel operator care
îndepline te o sarcin de interes public sau în exercitarea autorit ii publice trebuie s fie
o administra ie public sau alt persoan fizic sau juridic de drept public sau de drept
privat, cum ar fi o asocia ie profesional ;
(33) întrucât datele care pot, prin natura lor, s aduc atingere libert ilor fundamentale sau
vie ii private, nu ar trebui s fie prelucrate f r consim mântul explicit al persoanei
vizate; întrucât, cu toate acestea, trebuie prev zute derog ri în mod expres de la aceast
interdic ie, în cazul nevoilor specifice, în special atunci când prelucrarea datelor se
realizeaz în anumite scopuri referitoare la s n tatea persoanelor supuse unei obliga ii de
secret profesional sau pentru realizarea activit ilor legitime de anumite asocia ii sau
funda ii al c ror scop este s permit exercitarea libert ilor fundamentale;

(34) întrucât statele membre trebuie, de asemenea, s fie autorizate s deroge de la interdic ia
privind prelucrarea categoriilor de date sensibile atunci când aceasta se justific din
motive de interes public important în domenii cum ar fi s n tatea public i protec ia
social – în special în scopul asigur rii calit ii i rentabilit ii în ceea ce prive te
procedurile folosite pentru solu ionarea cererilor de presta ii i servicii în sistemul
asigur rilor de s n tate – cercetarea tiin ific i statistica guvernamental ; întrucât este
totu i de datoria lor s prevad garan ii specifice i corespunz toare în scopul protej rii
drepturilor fundamentale i vie ii private a persoanelor;
(35) întrucât, în plus, prelucrarea datelor cu caracter personal de c tre autorit ile publice
pentru atingerea unor scopuri, care sunt stabilite în dreptul constitu ional sau în dreptul
interna ional public, în beneficiul asocia iilor religioase recunoscute oficial se realizeaz
pentru un motiv de interes public important;
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(37) întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice, literare sau
artistice, în special în domeniul audiovizualului, trebuie s beneficieze de derog ri sau
de restric ii de la cerin ele anumitor dispozi ii ale prezentei directive în m sura în care
ele sunt necesare în vederea punerii drepturilor fundamentale ale persoanei în acord cu
libertatea de exprimare i în special cu libertatea a primi sau de a difuza informa ii, a a
cum este garantat în special în art. 10 din Conven ia european de ap rare a drepturilor
omului i a libert ilor fundamentale; întrucât statele membre, în scopul men inerii unui
echilibru între drepturile fundamentale, trebuie s stabileasc derog rile i restric iile,
necesare în ceea ce prive te m surile generale privind legalitatea prelucr rii datelor,
m surile privind transferul de date în ri ter e, precum i competen ele autorit ilor de
supraveghere; întrucât acest lucru nu trebuie totu i s conduc statele membre la
stabilirea unor derog ri de la m surile menite s garanteze securitatea prelucr rii;
întrucât ar fi oportun, de asemenea, s se confere a posteriori cel pu in autorit ii de
supraveghere anumite competen e în domeniu , constând de exemplu în publicarea cu
regularitate a unui raport sau în sesizarea autorit ilor judec tore ti;
(38) întrucât, dac prelucrarea datelor este corect , persoanele vizate ar trebui s aib
posibilitatea de a afla despre existen a prelucr rilor i s beneficieze, atunci când datele
sunt colectate de la acestea, de o informare precis i complet , inând seama de
circumstan ele colect rii;
(39) întrucât anumite prelucr ri implic date pe care operatorul nu le-a colectat direct de la
subiect; întrucât, mai mult decât atât, datele pot fi comunicate în mod legitim unui ter ,
chiar atunci când aceast comunicare nu a fost prev zut în momentul colect rii datelor
de la persoana vizat ; întrucât, în toate aceste cazuri, persoana vizat trebuie informat
atunci când se înregistreaz datele sau cel târziu atunci când datele sunt comunicate
pentru prima dat unui ter ;
(40) întrucât, cu toate acestea, nu este necesar impunerea acestei obliga ii dac persoana
vizat este deja informat ; întrucât, în plus, aceast obliga ie nu a fost prev zut dac
aceast înregistrare sau comunicare este prev zut în mod expres de lege sau dac
informarea persoanei vizate se dovede te imposibil
sau implic
eforturi

dispropor ionate, a a cum se întâmpl în cazul prelucr rilor în scopuri istorice, statistice
sau tiin ifice; întrucât, în aceast privin , poate fi luat în considerare num rul
persoanelor vizate, vechimea datelor, precum i m surile compensatorii care pot fi
adoptate;
(41) întrucât orice persoan trebuie s poat beneficia de dreptul de acces la datele cu caracter
personal care fac obiectul prelucr rii, pentru a se asigura în special de exactitatea datelor
i de legalitatea prelucr rii acestora; întrucât, din acelea i motive, orice persoan vizat
trebuie s aib dreptul de a cunoa te logica pe care s-a bazat prelucrarea automat a
datelor care o privesc, cel pu in în cazul deciziilor automatizate prev zute la art. 15 alin.
(1); întrucât acest drept nu trebuie s aduc atingere secretului comercial sau propriet ii
intelectuale, în special dreptului de autor care protejeaz software; întrucât aceste
considera ii nu trebuie s conduc totu i la situa ia de a i se refuza persoanei interesate
orice informa ie.
(42) întrucât, în interesul persoanei vizate sau în vederea protej rii drepturilor i libert ilor
celorlal i, statele membre pot restrânge drepturile de acces la informa ii; întrucât pot
preciza, de exemplu, c accesul la datele cu caracter medical poate fi ob inut numai
printr-un specialist din domeniul s n t ii;
(43) întrucât statele membre pot impune, în mod similar, restric ii cu privire la drepturile de
acces i de informare, precum i la anumite obliga ii ale operatorului, în m sura în care
sunt necesare pentru a ocroti, de exemplu, securitatea na ional , ap rarea, siguran a
public sau un interes economic sau financiar important al unui stat membru sau al
Uniunii Europene, precum i cu privire la cercetarea i urm rirea penal sau la
înc lcarea deontologiei profesionale reglementate; întrucât este oportun s se enumere,
ca excep ii i restric ii, sarcinile de control, inspec ie sau reglementare necesare în
ultimele trei domenii men ionate anterior cu privire la siguran a public , interesele
economic sau financiar i prevenirea infrac iunilor; întrucât enumerarea sarcinilor în cele
trei domenii nu afecteaz legitimitatea excep iilor i restric iilor din motive de securitate
i ap rare a statului;
(44) întrucât statele membre pot fi puse, în temeiul dispozi iilor dreptului comunitar, în
situa ia de a deroga de la dispozi iile prezentei directive privind dreptul de acces,
informarea persoanelor i calitatea datelor, în vederea protej rii unora dintre obiectivele
men ionate anterior;
(45) întrucât, în cazul în care unele date ar putea face obiectul prelucr rii legale întemeiate pe
interesul public, al exercit rii autorit ii publice sau al interesului legitim al unei
persoane fizice sau juridice, orice persoan vizat ar trebui totu i s aib dreptul de a se
opune, din motive solide i legitime legate de situa ia sa particular , prelucr rii datelor
care o privesc; întrucât statele membre au, cu toate acestea, posibilitatea s prevad
dispozi ii na ionale contrare;
(46) întrucât protec ia drepturilor i libert ilor persoanelor vizate în ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal necesit luarea unor m suri tehnice i
organizatorice adecvate atât în momentul proiect rii sistemului de prelucrare cât i în cel
al prelucr rii în sine, în special în scopul men inerii securit ii i prevenirii oric rei
prelucr ri neautorizate; întrucât este de datoria statelor membre s vegheze la respectarea
acestor m suri de c tre operatori; întrucât aceste m suri trebuie s asigure un nivel
adecvat de securitate inând seama de cele mai recente tehnici din sector i de costurile

punerii lor în aplicare în raport cu riscurile inerente prelucr rii i cu natura datelor de
protejat;
(47) întrucât, dac se transmite un mesaj care con ine date cu caracter personal printr-un
serviciu de telecomunica ii sau de po t electronic al c rui unic scop este de a transmite
mesaje de acest tip, operatorul datelor cu caracter personal cuprinse într-un mesaj este în
mod normal considerat persoana care expediaz mesajul, nu cea care ofer serviciul de
transmitere a acestuia; întrucât, cu toate acestea, persoanele care ofer aceste servicii
sunt în mod normal considerate operatori ai prelucr rii datelor cu caracter personal
suplimentare necesare func ion rii serviciului;
(48) întrucât notificarea autorit ilor de supraveghere este destinat s organizeze publicitatea
scopurilor i caracteristicilor principale ale prelucr rii pentru ca aceasta s poat controla
dac prelucrarea datelor este în conformitate cu m surile na ionale adoptate în temeiul
prezentei directive;
(49) întrucât, pentru a evita formalit ile administrative inadecvate, statele membre pot
prevedea exoner ri sau simplific ri ale notific rii în cazurile în care prelucrarea datelor
nu poate aduce atingere drepturilor i libert ilor persoanelor vizate, cu condi ia ca
aceasta s se realizeze în conformitate cu o m sur luat de un stat membru care îi
precizeaz limitele; întrucât exoner rile sau simplific rile pot, în mod similar, fi
prev zute de c tre statele membre atunci când o persoan împuternicit de operator se
asigur c prelucrarea realizat nu poate s aduc atingere drepturilor i libert ilor
persoanelor vizate; întrucât o astfel de persoan împuternicit cu protejarea datelor, fie
c este sau nu un angajat al operatorului, trebuie s fie în m sur sa î i exercite
atribu iile în deplin independen ;
(50) întrucât pot fi prev zute exoner ri sau simplific ri în cazul prelucr rilor de date al c ror
unic scop este p strarea unui registru destinat, în conformitate cu dreptul intern, s ofere
informa ii publicului i s fie deschis spre consultare publicului sau oric rei alte
persoane care demonstreaz un interes legitim;
(51) întrucât, cu toate acestea, simplificarea sau exonerarea de obliga ia de notificare nu îl
scute te pe operator de alte obliga ii care decurg din prezenta directiv ;
(52) întrucât, în acest context, controlul a posteriori de c tre autorit ile competente trebuie
s fie, în general, considerat o m sur suficient ;
(53) întrucât anumite prelucr ri pot s prezinte totu i riscuri specifice pentru drepturile i
libert ile persoanelor vizate prin îns i natura lor, sfera de aplicare sau scopurile lor,
cum ar fi excluderea persoanei de la beneficiul unui drept, unei presta ii sau unui
contract, sau prin utilizarea specific a unei tehnologii noi; întrucât le revine statelor
membre, dac doresc acest lucru, obliga ia de a preciza astfel de riscuri în legisla ia lor;
(54) întrucât num rul celor care prezint astfel de riscuri specifice trebuie s fie foarte
restrâns în ceea ce prive te totalul prelucr rilor efectuate în societate; întrucât statele
membre trebuie s prevad , pentru aceste prelucr ri, o verificare prealabil punerii lor în
practic , efectuat de autoritatea de supraveghere sau de persoana împuternicit cu
protejarea datelor în cooperare cu aceasta; întrucât, în urma acestei verific ri prealabile,
autoritatea de supraveghere poate, în conformitate cu dreptul intern, emite un aviz sau
poate autoriza prelucrarea datelor; întrucât o astfel de verificare poate fi, de asemenea,
efectuat în timpul elabor rii fie a unei m suri legislative a parlamentului na ional, fie a

unei m suri întemeiate pe o astfel de m sur legislativ , care s defineasc natura
prelucr rii i s stabileasc garan iile corespunz toare;
(55) întrucât atunci când operatorul nu respect drepturile persoanelor vizate legisla iile
na ionale trebuie s prevad c i de atac în justi ie; întrucât daunele pe care o persoan le
poate suferi ca urmare a unei prelucr ri ilegale trebuie s fie reparate de c tre operator,
care poate fi exonerat de r spundere dac dovede te c daunele nu îi sunt imputabile, în
special atunci când constat existen a unei erori a persoanei vizate sau în caz de for
major ; întrucât trebuie aplicate sanc iuni oric rei persoane, atât de drept privat, cât i de
drept public, care nu respect dispozi iile na ionale adoptate în temeiul prezentei
directive;
(56) întrucât pentru dezvoltarea comer ului interna ional sunt necesare fluxuri transfrontaliere
de date cu caracter personal; întrucât protec ia persoanei garantat în Comunitate prin
prezenta directiv nu se opune transferului datelor cu caracter personal în ri ter e,
asigurând un nivel de protec ie adecvat; întrucât caracterul adecvat al nivelului de
protec ie oferit de o ar ter trebuie apreciat având în vedere toate circumstan ele
referitoare la un transfer sau o categorie de transferuri;
(57) întrucât, pe de alt parte, trebuie interzis transferul datelor cu caracter personal c tre o
ar ter care nu asigur un nivel de protec ie adecvat;
(58) întrucât trebuie s poat fi prev zute derog ri de la aceast interdic ie în anumite
circumstan e în care persoana vizat i-a dat consim mântul, în care transferul este
necesar în leg tur cu un contract sau cu o ac iune în justi ie, în care ap rarea unui
interes public important o impune, de exemplu în cazul schimburilor interna ionale de
date între administra iile fiscale sau vamale ori între serviciile competente în materie de
securitate social sau în care transferul se efectueaz dintr-un registru stabilit prin lege i
destinat s fie consultat de c tre public sau de c tre persoane având un interes legitim;
întrucât, în acest caz, un astfel de transfer nu ar trebui s priveasc totalitatea datelor sau
categoriilor de date con inute în registrul men ionat; întrucât atunci când un registrul este
destinat s fie consultat de c tre persoane având un interes legitim, transferul nu ar trebui
s poat fi efectuat decât la cererea acestor persoane sau atunci când acestea sunt
destinatarii;
(59) întrucât pot fi luate m suri speciale pentru a compensa nivelul de protec ie insuficient
dintr-o ar ter atunci când operatorul ofer garan ii corespunz toare; întrucât, în plus,
trebuie prev zute proceduri de negociere între Comunitate i aceste ri ter e;
(60) întrucât, în orice caz, transferurile c tre rile ter e se efectueaz numai cu respectarea
deplin a dispozi iilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive, în
special art. 8;
(61) întrucât, statele membre i Comisia, în domeniile lor de competen , trebuie s
încurajeze asocia iile comerciale i alte organiza ii reprezentative interesate s elaboreze
coduri de conduit destinate s favorizeze, inând seama de particularit ile prelucr rii
datelor efectuate în anumite sectoare, punerea în aplicare a prezentei directive cu
respectarea dispozi iile na ionale adoptate pentru aplicarea acesteia;
(62) întrucât instituirea în statele membre a unor autorit i de supraveghere care s - i exercite
atribu iile în deplin independen este un element esen ial al protec iei persoanelor în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal;

(63) întrucât aceste autorit i trebuie s dispun de mijloacele necesare pentru a- i îndeplini
sarcinile, indiferent dac acestea sunt puteri de investigare sau de interven ie, în special
atunci când autorit ile primesc plângeri, sau competen e de a ac iona în justi ie; întrucât
acestea trebuie s contribuie la transparen a prelucr rii datelor, efectuat în statul
membru de provenien ;
(64) întrucât autorit ile din diferite state membre sunt inute s - i acorde reciproc asisten în
îndeplinirea sarcinilor, astfel încât s se asigure respectarea deplin a normelor de
protec ie în întreaga Uniune European ;
(65) întrucât la nivelul Comunit ii trebuie înfiin at un grup de lucru privind protec ia
persoanei în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal, care trebuie s - i
exercite func iile în deplin independen ; întrucât, inând seama de aceast
particularitate, acesta trebuie s consilieze Comisia i s contribuie în special la aplicarea
unitar a normelor na ionale adoptate în temeiul prezentei directive;
(66) întrucât, în ceea ce prive te transferul de date c tre ri ter e, aplicarea prezentei directive
necesit atribuirea de competen e de execu ie Comisiei i instituirea unei proceduri în
conformitate cu modalit ile stabilite în Decizia Consiliului 87/373/CEE1;
(67) întrucât la 20 decembrie 1994 s-a ajuns la un acord privind un modus vivendi între
Parlamentul European, Consiliu i Comisie privind punerea în aplicare a m surilor
pentru actele adoptate în conformitate cu procedura stabilit în art. 189b din Tratatul CE;
(68) întrucât principiile enun ate în prezenta directiv cu privire la protec ia drepturilor i
libert ilor persoanelor, în special a dreptului la via privat , în ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal, vor putea fi completate sau clarificate cu norme
specifice conform acestor principii, în special pentru anumite sectoare;
(69) întrucât este oportun s li se acorde statelor membre un termen care s nu dep easc trei
ani de la intrarea în vigoarea a m surilor na ionale de transpunere a prezentei directive,
pentru a le permite aplicarea treptat a noilor dispozi ii na ionale oric rei prelucr ri de
date deja implementate; întrucât, pentru a facilita aplicarea lor eficient din punct de
vedere al costurilor, statele membre sunt autorizate s prevad o perioad suplimentar
care expir dup 12 ani de la data adopt rii prezentei directive, astfel încât s se asigure
conformitatea sistemelor de eviden manuale existente cu anumite dispozi ii ale
directivei; întrucât, dac datele con inute în astfel de sisteme de eviden fac obiectul
unei prelucr ri manuale efective în decursul acestei perioade de tranzi ie suplimentare,
aducerea lor în conformitate cu aceste dispozi ii trebuie s se efectueze în momentul
prelucr rii;
(70) întrucât nu este oportun ca persoana vizat s - i dea înc o dat consim mântul pentru a
permite operatorului s continue s efectueze, dup intrarea în vigoare a dispozi iilor
na ionale adoptate în aplicarea prezentei directive, o prelucrare a datelor sensibile
necesare în executarea unui contract încheiat pe baza consim mântului liber i informat
înainte de intrarea în vigoare a dispozi iilor men ionate anterior;
(71) întrucât prezenta directiv nu împiedic un stat membru s reglementeze activit ile de
prospectare a comercial care au în vedere consumatorii care au re edin a pe teritoriul
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acestuia, în m sura în care o astfel de reglementare nu implic protec ia persoanelor în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal;
(72) întrucât prezenta directiv permite s se ia în considerare principiul dreptului de acces
public la documente administrative atunci când se pun în aplicare principiile stabilite în
prezenta directiv ,
ADOPT PREZENTA DIRECTIV :
CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE
Articolul 1
Obiectul directivei
1. Statele membre asigur , în conformitate cu prezenta directiv , protejarea drepturilor i
libert ilor fundamentale ale persoanei i în special a dreptului la via a privat în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal.
2. Statele membre nu pot limita sau interzice libera circula ie a datelor cu caracter personal
între statele membre din motive legate de protec ia asigurat în conformitate cu alin. (1).
Articolul 2
Defini ii
În sensul prezentei directive:
(a)

„date cu caracter personal” înseamn orice informa ie cu referitoare la o persoan fizic
identificat sau identificabil („persoana vizat ”); o persoan identificabil este o
persoan care poate fi identificat , direct sau indirect, în special prin referire la un
num r de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit ii
sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

(b)

„prelucrarea datelor cu caracter personal” („prelucrare”) înseamn orice opera iune sau
serie de opera iuni care se efectueaz asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace
automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezv luirea prin
transmitere, diseminare sau în orice alt mod, al turarea ori combinarea, blocarea,
tergerea sau distrugerea;

(c)

„sistem de eviden a datelor cu caracter personal” („sistem de eviden ”) înseamn
orice serie structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii
specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup criterii func ionale sau
geografice;

(d)

„operator” înseamn persoana fizic sau juridic , autoritatea public , agen ia sau orice
alt organism care, singur sau împreun cu altele, stabile te scopurile i mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile i mijloacele prelucr rii
sunt stabilite prin acte cu putere de lege na ionale sau comunitare, operatorul sau

criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite prin dreptul na ional sau
comunitar;
(e)

„persoana împuternicit de c tre operator” înseamn persoana fizic sau juridic ,
autoritatea public , agen ia sau orice alt organism care prelucreaz datele cu caracter
personal pe seama operatorului;

(f)

„ter ” înseamn persoana fizic sau juridic , autoritatea public , agen ia sau orice
organism altul decât persoana vizat , operatorul, persoana împuternicit de c tre
operator i persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei
împuternicite de c tre operator, sunt autorizate s prelucreze date;

(g)

„destinatar” înseamn persoana fizic sau juridic , autoritatea public , agen ia sau orice
alt organism c ruia îi sunt transmise datele, indiferent dac este sau nu ter ; cu toate
acestea, autorit ile c rora li se comunic date în cadrul unei anumite anchete nu trebuie
s fie considerate destinatari;

(h)

„consim mântul persoanei vizate” înseamn orice manifestare de voin , liber ,
specific i informat prin care persoana vizat accept s fie prelucrate datele cu
caracter personal care o privesc.
Articolul 3
Domeniul de aplicare

1. Prezenta directiv se aplic prelucr rii automate, în totalitate sau par ial, precum i
prelucr rii neautomate a datelor cu caracter personal, con inute sau care urmeaz s fie
con inute într-un sistem de eviden a datelor cu caracter personal.
2. Prezenta directiv nu se aplic prelucr rii datelor cu caracter personal:
− puse în practic pentru exercitarea activit ilor din afara domeniului de aplicare a
dreptului comunitar, cum ar fi cele prev zute în titlurile V i VI din Tratatul privind
Uniunea European i, în orice caz, prelucr rilor care au ca obiect siguran a public ,
ap rarea, securitatea statului (inclusiv bun starea economic a statului atunci când aceste
prelucr ri sunt legate de probleme de securitate a statului) i activit ile statului în
domeniul dreptului penal,
− efectuate de c tre o persoan fizic în cursul unei activit i exclusiv personale sau
domestice.
Articolul 4
Dreptul intern aplicabil
1. Fiecare stat membru aplic dispozi iile na ionale pe care le adopt în temeiul prezentei
directive pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când:
(a)

prelucrarea este efectuat în cadrul activit ilor operatorului cu sediul pe teritoriul
statului membru; dac acela i operator este stabilit pe teritoriul mai multor state
membre, acesta trebuie s ia m surile necesare pentru a se asigura c fiecare din sedii
respect obliga iile prev zute în dreptul intern aplicabil;

(b)

operatorul nu este stabilit pe teritoriul statului membru, ci într-un loc în care se aplic
dreptul intern al acestuia, în temeiul dreptului interna ional public;

(c)

operatorul nu este stabilit pe teritoriul Comunit ii, dar în scopul prelucr rii datelor cu
caracter personal recurge la mijloace automate sau neautomate, situate pe teritoriul
statului membru respectiv, cu excep ia cazului în care aceste mijloace sunt folosite
numai în vederea tranzitului pe teritoriul Comunit ii.

2. În situa iile men ionate în alin. (1) lit. (c), operatorul trebuie s desemneze un reprezentant
stabilit pe teritoriul statului membru în cauz , f r s aduc atingere ac iunilor în justi ie care
ar putea fi introduse împotriva operatorului însu i.
CAPITOLUL II
CONDI IILE GENERALE DE LEGALITATE A PRELUCR RII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Articolul 5
Statele membre precizeaz , în limitele dispozi iilor prezentului capitol, condi iile în care
opera iunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt legale.
SEC IUNEA I
PRINCIPII REFERITOARE LA CALITATEA DATELOR
Articolul 6
1. Statele membre stabilesc c datele cu caracter personal trebuie s fie:
(a)

prelucrate în mod corect i legal,

(b)

colectate în scopuri determinate, explicite i legitime i s nu mai fie prelucrate ulterior
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioar a datelor în scopuri
istorice, statistice sau tiin ifice nu este considerat incompatibil atât timp cât statele
membre prev d garan ii corespunz toare;

(c)

adecvate, pertinente i neexcesive în ceea ce prive te scopurile pentru care sunt
colectate i/sau prelucrate ulterior;

(d)

exacte i, dac este necesar, actualizate; trebuie luate toate m surile necesare pentru ca
datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate
sau pentru care vor fi prelucrate ulterior, s fie terse sau rectificate;

(e)

p strate într-o form care permite identificarea persoanelor vizate o perioad nu mai
lung decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau
pentru care vor fi prelucrate ulterior. Statele membre stabilesc garan iile
corespunz toare pentru datele cu caracter personal care sunt stocate pe o perioad mai
mare decât cea men ionat , în scopuri istorice, statistice sau tiin ifice.

2. Operatorul are obliga ia s asigure respectarea alin. (1).

SEC IUNEA II
CRITERII PRIVIND LEGITIMITATEA PRELUCR RII DATELOR
Articolul 7
Statele membre prev d ca datele cu caracter personal s fie prelucrate numai dac :
(a)

persoana vizat

i-a dat consim mântul neechivoc sau

(b)

prelucrarea este necesar pentru executarea unui contract la care subiectul datelor este
parte sau în vederea lu rii unor m suri, la cererea acesteia, înainte de încheierea
contractului sau

(c)

prelucrarea este necesar în vederea îndeplinirii unei obliga ii legale care îi revine
operatorului sau

(d)

prelucrarea este necesar în scopul protej rii interesului vital al persoanei vizate sau

(e)

prelucrarea este necesar pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public
sau care rezult din exercitarea autorit ii publice cu care este învestit operatorul sau
ter ul c ruia îi sunt comunicate datele sau

(f)

prelucrarea este necesar pentru realizarea interesului legitim urm rit de operator sau de
c tre unul sau mai mul i ter i, cu condi ia ca acest interes s nu prejudicieze interesul
sau drepturile i libert ile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit protec ie în
temeiul art. 1 alin. (1).
SEC IUNEA III
CATEGORII SPECIALE DE PRELUCRARE
Articolul 8
Prelucrarea unor categoriilor speciale de date

1. Statele membre interzic prelucrarea datelor cu caracter personal care dezv luie originea
rasial sau etnic , opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenen a
sindical , precum i prelucrarea datelor privind s n tatea sau via a sexual .
2. Alin. (1) nu se aplic atunci când:
(a)

persoana vizat i-a dat consim mântul explicit pentru prelucrarea acestor date, cu
excep ia cazului în care legisla ia statului membru prevede ca interdic ia prev zut la
alin. (1) s nu poat fi ridicat prin consim mântul persoanei vizate sau

(b)

prelucrarea este necesar în scopul respect rii obliga iilor i drepturilor specifice ale
operatorului în materie de drept al muncii, în m sura în care este autorizat de legisla ia
na ional care prevede garan ii adecvate sau

(c)

prelucrarea este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane, atunci când persoana vizat se afl în incapacitate fizic sau juridic s - i
dea consim mântul sau

(d)

prelucrarea este efectuat , în cursul activit ilor lor legitime i cu garan ii adecvate, de o
funda ie, o asocia ie sau orice alt organism cu scop nelucrativ i cu specific politic,
filozofic, religios sau sindical, cu condi ia ca prelucrarea s se refere numai la membrii
acestui organism sau la persoane cu care are contacte permanente în leg tur cu
scopurile sale i ca datele s nu fie comunicate ter ilor f r consim mântul persoanelor
vizate sau

(e)

prelucrarea se refer la date care sunt f cute publice de c tre persoanele vizate în mod
manifest sau sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau ap rarea unui drept în
justi ie.

3. Alin. (1) nu se aplic atunci când prelucrarea datelor este necesar în scopuri legate de
medicina preventiv , de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijirii
sau tratamente ori de gestionare a serviciilor de s n tate i atunci când datele sunt prelucrate
de un cadru medical supus, în conformitate cu dreptul intern ori cu normele stabilite de
autorit ile na ionale competente, secretului profesional sau de alt persoan supus , de
asemenea, unei obliga ii echivalente în ceea ce prive te secretul.
4. Sub rezerva unor garan ii corespunz toare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv
de interes public important, derog ri suplimentare fa de cele prev zute în alin. (2) fie în
legisla ia na ional , fie prin decizia autorit ii de supraveghere.
5. Prelucrarea datelor referitoare la infrac iuni, condamn ri penale sau m suri de securitate
se poate efectua numai sub controlul autorit ii publice sau dac garan iile corespunz toare i
specifice sunt prev zute de dreptul intern, sub rezerva derog rilor pe care statul membru le
poate acorda în temeiul dispozi iilor na ionale care prev d garan ii corespunz toare i
specifice. Cu toate acestea, un registru complet al condamn rilor penale nu poate fi inut decât
sub controlul autorit ii publice.
Statele membre pot s prevad ca datele referitoare la sanc iunile administrative sau sentin ele
civile s fie, de asemenea, prelucrate tot sub controlul autorit ii publice.
6. Derog rile de la alin. (1) prev zute la alin. (4) i (5) sunt notificate Comisiei.
7. Statele membre stabilesc condi iile în care poate fi prelucrat un num r de identificare sau
orice alt identificator cu aplicabilitate general care poate face obiectul prelucr rii.
Articolul 9
Prelucrarea datelor cu caracter personal i libertatea de exprimare
Statele membre prev d scutiri i derog ri de la dispozi iile prezentului capitol, ale capitolului
V i ale capitolului VI pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuat numai în
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, în m sura în care se dovedesc necesare pentru a pune
dreptul la via privat în acord cu normele care reglementeaz libertatea de exprimare.
SEC IUNEA IV

INFORMA II CARE SE COMUNIC PERSOANEI VIZATE
Articolul 10
Informa iile în cazurile de colectare a datelor de la persoana vizat
Statele membre prev d ca operatorul sau reprezentantul s u s furnizeze persoanei de la care
colecteaz date care o privesc cel pu in informa iile men ionate mai jos, cu excep ia cazului în
care persoana este deja informat cu privire la aceste date:
(a)

identitatea operatorului i , dac este cazul, a reprezentantului;

(b)

scopul prelucr rii c reia îi sunt destinate datele;

(c)

orice alte informa ii suplimentare, cum ar fi:
− destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
− dac r spunsurile la întreb ri sunt obligatorii sau voluntare, precum i consecin ele
posibile ale evit rii r spunsului,
− existen a dreptului de acces la datele care o privesc i de rectificare a datelor cu
caracter personal,

în m sura în care, inând seama de circumstan ele specifice în care sunt colectate datele, astfel
de informa ii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucr ri corecte a datelor cu
privire la persoana vizat .
Articolul 11
Informa ii în cazul în care datele nu au fost ob inute de la persoana vizat
1. Atunci când datele nu au fost colectate de la persoana vizat , statele membre prev d
obligativitatea ca operatorul sau reprezentantul s u, în momentul înregistr rii datelor cu
caracter personal sau, dac se are în vedere o comunicare a datelor c tre ter i, nu mai târziu de
momentul în care datele sunt comunicate prima oar , de a furniza persoanei vizate cel pu in
informa iile men ionate mai jos, cu excep ia cazului în care persoana vizat este deja
informat cu privire la aceste date:
(a) identitatea operatorului i , dac este cazul, a reprezentantului s u;
(b)

scopurile prelucr rii;

(c)

orice alte informa ii suplimentare, cum ar fi:
− categoriile de date în cauz ,
− destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
− existen a dreptului de acces la datele care o privesc i de rectificare a datelor cu
caracter personal,

în m sura în care, inând seama de circumstan ele specifice în care sunt colectate datele, astfel
de informa ii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucr ri corecte a datelor cu
privire la persoana vizat .
2. Alin. (1) nu se aplic atunci când, în special în cazul prelucr rii în scopuri statistice sau de
cercetare istoric ori tiin ific , informarea persoanei vizate se dovede te a fi imposibil ,
implic eforturi dispropor ionate sau dac legisla ia prevede expres înregistrarea ori
comunicarea datelor. În aceste cazuri, statele membre prev d garan ii corespunz toare.
SEC IUNEA V
DREPTUL DE ACCES LA DATE AL PERSOANEI VIZATE
Articolul 12
Dreptul de acces
Statele membre garanteaz oric rei persoane vizate dreptul de a ob ine de la operator:
(a) f r constrângere, la intervale rezonabile i f r întârzieri sau cheltuieli excesive:
− confirmarea c datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum i informa ii
referitoare la scopul prelucr rii, categoriile de date avute în vedere i destinatarii sau
categoriile de destinatari c rora le sunt comunicate datele,
− comunicarea într-o form inteligibil a datelor care fac obiectul prelucr rii i a altor
informa ii disponibile cu privire la originea datelor,
− informa ii cu privire la principiile de func ionare a mecanismului prin care se
efectueaz prelucrarea automat a datelor care o privesc, cel pu in în cazul deciziilor
automatizate prev zute în art. 15 alin. (1);
(b)

dup caz, rectificarea, tergerea sau blocarea datelor a c ror prelucrare nu respect
dispozi iile prezentei directive, în special datorit caracterului incomplet sau inexact a
datelor;

(c)

notificare ter ilor c rora le-au fost comunicate datele cu privire la orice rectificare,
tergere sau blocare efectuat în conformitate cu lit. (b), dac aceast notificare nu se
dovede te imposibil sau nu presupune un efort dispropor ionat.
SEC IUNEA VI
EXCEP II I RESTRIC II
Articolul 13
Excep ii i restric ii

1. Statele membre pot adopta m suri legislative pentru a restrânge sfera obliga iilor i
drepturilor prev zute la art. 6 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 i art. 21, dac o astfel
de restric ie constituie o m sur necesar pentru a proteja:

(a)

securitatea statului;

(b)

ap rarea;

(c)

siguran a public ;

(d)

prevenirea, investigarea, detectarea i punerea sub urm rire a infrac iunilor sau a
înc lc rii eticii în cazul profesiunilor reglementate;

(e)

un interes economic sau financiar important al unui stat membru sau al Uniunii
Europene, inclusiv în domeniile monetar, bugetar i fiscal;

(f)

o func ie de monitorizare, inspec ie sau de reglementare legat , chiar i ocazional, de
exercitarea autorit ii publice în cazurile men ionate la lit. (c), (d) i (e);

(g)

protec ia persoanei vizate sau a drepturilor i libert ilor altora.

2. Sub rezerva garan iilor legale corespunz toare, în special în sensul c datele nu sunt
folosite pentru luarea unor m suri sau decizii împotriva unei anumite persoane, statele
membre pot, în cazul în care nu exist în mod clar riscuri de înc lcare a vie ii private a
persoanei vizate, s restrâng printr-o m sur legislativ drepturile prev zute în art. 12 atunci
când datele sunt prelucrate exclusiv în scopul cercet rii tiin ifice sau sunt stocate sub form
de date cu caracter personal o perioad care nu dep e te perioada necesar în scopul unic de
realizare a statisticilor.
SEC IUNEA VII
DREPTUL DE OPOZI IE AL PERSOANEI VIZATE
Articolul 14
Dreptul de opozi ie al persoanei vizate
Statele membre acord persoanei vizate dreptul:
(a)

cel pu in în cazurile prev zute în art. 7 lit. (e) i (f), s se opun în orice moment, din
considerente întemeiate i legitime legate de situa ia sa particular , prelucr rii datelor în
cauz , exceptând cazul când dreptul intern prevede altfel. Dac opozi ia este justificat ,
prelucrarea efectuat de operator nu se mai aplic acestor date;

(b)

de a se opune, la cerere i gratuit, prelucr rii datelor cu caracter personal care o privesc
de c tre operator în scopul prospect rii sau de a fi informat înainte ca datele cu caracter
personal s fie comunicate pentru prima dat ter ilor în scopul prospect rii i de a i se
oferi în mod expres dreptul de a se opune, gratuit, unei astfel de comunic ri sau utiliz ri.

Statele membre iau toate m surile necesare pentru a garanta c
cuno tin de existen a dreptului prev zut la lit. (b) primul paragraf.
Articolul 15
Decizii individuale automatizate

persoanele vizate au

1. Statele membre recunosc oric rei persoane dreptul de a nu face obiectul unei decizii care
s produc efecte juridice asupra sa sau s o afecteze în mod semnificativ i care s fie
întemeiat numai pe prelucrarea automatizat a datelor destinat s evalueze anumite aspecte
ale personalit ii sale, cu ar fi randamentul profesional, credibilitatea, încrederea pe care o
prezint , conduita etc.
2. Sub rezerva altor dispozi ii din prezenta directiv , statele membre prev d c o persoan
poate fi supus unei decizii de felul celei men ionate în alin. (1) dac o astfel de decizie:
(a)

este luat în cursul încheierii sau execut rii unui contract, cu condi ia ca cererea de
încheiere sau de executare a contractului introdus de persoana vizat s fi fost
satisf cut sau ca unele m surile adecvate, cum ar fi posibilitatea de a- i sus ine punctul
de vedere, s garanteze ap rarea interesului s u legitim sau

(b)

este autorizat printr-o lege care stabile te m surile de garantare a ap r rii interesului
legitim al persoanei vizate.
SEC IUNEA VIII
CONFIDEN IALITATEA I SECURITATEA PRELUCR RILOR
Articolul 16
Confiden ialitatea prelucr rilor

Orice persoan care ac ioneaz sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de
c tre operator, inclusiv persoana împuternicit , care are acces la datele cu caracter personal nu
trebuie s le prelucreze decât la instruc iunile operatorului, cu excep ia cazului în care este
obligat prin lege.
Articolul 17
Securitatea prelucr rilor
1. Statele membre prev d aplicarea obligatorie de c tre operator a unor m suri tehnice i
organizatorice de protec ie adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modific rii, dezv luirii sau accesului
neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o re ea,
precum i împotriva oric rei alte forme de prelucrare ilegal .
Având în vedere cele mai noi tehnici din sector i costurile punerii lor în aplicare, aceste
m suri trebuie s asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce prive te riscurile prezentate
de prelucrare i caracterul datelor de protejat.
2. Statele membre prev d ca operatorul, dac prelucrarea este efectuat pe seama sa, s
aleag o persoan care s prezint suficiente garan ii referitoare la m surile de securitate
tehnic i de organizare privind prelucrarea care urmeaz s fie efectuat i s vegheze la
respectarea acestor m suri.

3. Efectuarea prelucr rilor prin persoane împuternicite trebuie s fie reglementat printr-un
contract sau act juridic care leag persoana împuternicit de operator i care prevede, în
special, c :
− persoana împuternicit ac ioneaz numai la instruc iunile operatorului,
− obliga iile prev zute în alin. (1), a a cum sunt definite de legisla ia statului membru în
care este stabilit persoana împuternicit , îi revin i acesteia.
4. În vederea p str rii probelor, elementele contractului sau actului juridic care se refer la
protec ia datelor i la cerin ele referitoare la m surile prev zute în alin. (1) se consemneaz în
scris sau în alt form echivalent .
SEC IUNEA IX
NOTIFICAREA
Articolul 18
Obliga ia de a notifica autoritatea de supraveghere
1. Statele membre prev d notificarea de c tre operator sau, dac este cazul, de c tre persoana
împuternicit a autorit ii de supraveghere prev zute în art. 28 înainte de efectuarea
prelucr rii total sau par ial automatizate destinate s serveasc unui scop sau mai multor
scopuri legate între ele.
2. Statele membre nu pot s prevad simplificarea notific rii sau a derog rii de la aceast
obliga ie decât în cazurile i în condi iile urm toare:
− atunci când, pentru categoriile de prelucr ri care, inând seama de datele de prelucrat, nu
pot s aduc atingere drepturilor i libert ilor persoanelor vizate, precizeaz scopul
prelucr rilor, datele sau categoriile de date supuse prelucr rii, categoria sau categoriile de
persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari c rora le sunt comunicate i
perioada de stocare a datelor i/sau
− atunci când operatorul, în conformitate cu dreptul intern c ruia i se supune, nume te un
func ionar pentru protec ia datelor cu caracter personal, responsabil în special:
− de asigurarea în mod independent a aplic rii interne a dispozi iilor na ionale adoptate
în temeiul prezentei directive,
− de p strarea registrului cu prelucr rile efectuate de operator, con inând informa iile
prev zute în art. 21 alin. (2),
i garantând astfel c
persoanelor vizate.

prelucr rile nu pot s

aduc

atingere drepturilor

i libert ilor

3. Statele membre pot prevedea ca alin. (1) s nu se aplice prelucr rilor al c ror unic scop
este p strarea unui registru care, conform actelor cu putere de lege, s furnizeze informa ii
publicului i este deschis spre consultare publicului sau oric rei persoane care demonstreaz
un interes legitim.

4. Statele membre pot prevedea o derogare de la obliga ia de notificare sau o simplificare a
notific rii prelucr rile prev zute în art. 8 alin. (2) lit. (d).
5. Statele membre pot stipula ca toate sau anumite prelucr ri neautomatizate ale datelor cu
caracter personal s fie notificate sau s fac obiectul unei notific ri simplificate.
Articolul 19
Con inutul notific rii
1. Statele membre precizeaz informa iile care urmeaz s fie prezentate în notificare.
Acestea cuprind cel pu in:
(a)

numele i adresa operatorului i a persoanei împuternicite, dac este cazul;

(b)

scopul sau scopurile prelucr rii;

(c)

o descriere a categoriei sau categoriilor de persoane vizate i a datelor sau categoriilor
de date privitoare la acestea;

(d)

destinatarii sau categoriile de destinatari c rora li se pot comunica datele;

(e)

propunerile de transferuri de date c tre ri ter e;

(f)

o descriere general care s permit o evaluare preliminar a caracterului adecvat al
m surilor luate în temeiul art. 17 pentru a asigura securitatea prelucr rii.

2. Statele membre precizeaz procedurile de notificare c tre autoritatea de supraveghere a
oric rei schimb ri care afecteaz informa iile prev zute în alin. (1).
Articolul 20
Controlul prealabil
1. Statele membre precizeaz care sunt prelucr rile care pot prezenta riscuri specifice în ceea
ce prive te drepturile i libert ile persoanelor vizate i vegheaz ca aceste prelucr ri s fie
examinate înainte de a le pune în practic .
2. Astfel de verific ri prealabile se efectueaz de c tre autoritatea de supraveghere dup
primirea unei notific ri de la operator sau de c tre func ionarul responsabil de protec ia
datelor care, în caz de dubiu, trebuie s consulte autoritatea de supraveghere.
3. Statele membre pot, de asemenea, întreprinde astfel de verific ri în contextul elabor rii fie
a unei m suri a parlamentului na ional, fie a unei m suri întemeiate pe o astfel de m sur
legislativ , care s defineasc natura prelucr rii i s stabileasc garan iile adecvate.
Articolul 21
Publicitatea prelucr rilor
1. Statele membre iau m suri pentru a asigura publicitatea prelucr rilor.

2. Statele membre prev d ca autoritatea de supraveghere s
notificate în conformitate cu art. 18.

in un registru cu prelucr rile

Registrul con ine cel pu in informa iile enumerate în art. 19 alin. (1) lit. (a) - (e).
Registrul poate fi consultat de orice persoan .
3. În ceea ce prive te prelucr rile nesupuse notific rii, statele membre prev d punerea la
dispozi ie oric rei persoane, la cerere de c tre operator sau de alt autoritate desemnat de
statele membre, cel pu in a informa iilor men ionate la art. 19 alin. (1) lit. (a) - (e), într-o
form adecvat .
Statele membre prev d ca prezenta dispozi ie s nu se aplice prelucr rilor care au ca obiect
unic inerea unui registru care, în conformitate cu actele cu putere de lege, este destinat s
furnizeze informa ii publicului i este deschis spre consultare atât publicului, cât i oric rei
alte persoane care face dovada unui interes legitim.
CAPITOLUL III
AC IUNI ÎN JUSTI IE, R SPUNDERE I SANC IUNI
Articolul 22
Ac iuni
F r s aduc atingere oric rei ac iuni administrative care poate fi organizat mai ales înaintea
autorit ii de supraveghere prev zute în art. 28, anterior sesiz rii autorit ii judec tore ti,
statele membre prev d dreptul oric rei persoane la atac în justi ie în caz de înc lcare a
drepturilor garantate de dreptul intern aplicabil prelucr rii în cauz .
Articolul 23
R spundere
1. Statele membre prev d ca orice persoan care a suferit prejudicii ca urmare a unei
prelucr ri ilegale sau a oric rei ac iuni incompatibile cu dispozi iile na ionale adoptate în
temeiul prezentei directive are dreptul s ob in repara ii de la operator pentru prejudiciul
suferit.
2. Operatorul poate fi exonerat de r spundere, total sau par ial dac dovede te c nu îi este
imputabil fapta care a provocat prejudiciul .
Articolul 24
Sanc iuni
Statele membre adopt m surile adecvate pentru a asigura aplicarea integral a dispozi iilor
prezentei directive i, în special, stabile te sanc iunile care urmeaz s fie aplicate în caz de
înc lcare a dispozi iilor adoptate în temeiul prezentei directive.
CAPITOLUL IV

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL C TRE

RI TER E

Articolul 25
Principii
1. Statele membre prev d ca transferul c tre o ar ter a datelor cu caracter personal care
fac obiectul prelucr rii sau sunt destinate prelucr rii dup transfer nu poate avea loc decât
dac , sub rezerva respect rii dispozi iilor na ionale adoptate în temeiul celorlalte dispozi ii ale
prezentei directive, ara ter în cauz asigur un nivel de protec ie adecvat.
2. Caracterul adecvat al nivelului de protec ie oferit de o ar ter se evalueaz având în
vedere toate circumstan ele referitoare la un transfer sau la o categorie de transferuri de date;
în special sunt luate în considerare natura datelor, scopul i durata prelucr rii sau prelucr rilor
propuse, rile de origine i rile de destina ie, normele de drept atât generale, cât i sectoriale
în vigoare în ara ter în cauz , precum i normele profesionale i m surilor de securitate
respectate în ara respectiv .
3. Statele membre i Comisia se informeaz reciproc în cazurile în care consider c o ar
ter nu asigur un nivel de protec ie adecvat în sensul alin. (2).
4. Atunci când Comisia constat , în conformitate cu procedura prev zut în art. 31 alin. (2),
c o ar ter nu asigur un nivel de protec ie adecvat în sensul alin. (2) din prezentul articol,
statele membre iau m surile necesare pentru a preveni orice transfer de date de acela i tip
c tre ara ter în cauz .
5. La momentul oportun, Comisia intr în negocieri în vederea remedierii situa iei ap rute în
urma constat rilor f cute în temeiul alin. (4).
6. Comisia poate constata, în conformitate cu procedura prev zut în art. 31 alin. (2), c o
ar ter asigur un nivel de protec ie adecvat în sensul alin. (2) din prezentul articol, în
temeiul legisla iei interne sau al angajamentelor sale interna ionale, luate în special la
încheierea negocierilor men ionate la alin. (5), în vederea protej rii vie ii private i a
libert ilor i drepturilor fundamentale ale persoanelor.
Statele membre iau m surile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei.
Articolul 26
Derog ri
1. Prin derogare de la art. 25 i sub rezerva dispozi iilor contrare din dreptul intern care
reglementeaz cazuri particulare, statele membre prev d ca un transfer de date cu caracter
personal c tre o ar ter care nu asigur un nivel de protec ie adecvat în sensul art. 25 alin.
(2) s poat avea loc cu condi ia ca:
(a)

persoana vizat s î i dea consim mântul ferm la transferul avut în vedere sau

(b)

transferul s fie necesar pentru executarea unui contract între persoana vizat i operator
sau pentru aducerea la îndeplinire a m surilor precontractuale luate ca r spuns la cererea
persoanei vizate sau

(c)

transferul s fie necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat sau care
urmeaz s fie încheiat în interesul persoanei vizate între operator i un ter sau

(d)

transferul s fie necesar sau impus prin lege pentru ap rarea unui interes public
important, sau pentru constatarea, exercitarea sau ap rarea unui drept în justi ie sau

(e)

transferul s fie necesar ap r rii interesului vital al persoanei vizate sau

(f)

transferul s fie f cut dintr-un registru public care, în conformitate cu actele cu putere
de lege, este destinat inform rii publicului i este deschis spre consultare publicului sau
oric rei persoane care demonstreaz un interes legitim, în m sura în care se îndeplinesc
condi iile prev zute prin lege pentru consult ri în cazurile particulare.

2. F r a aduce atingere alin. (1), un stat membru poate autoriza un transfer sau o serie de
transferuri de date cu caracter personal c tre o ar ter care nu asigur un nivel de protec ie
adecvat în sensul art. 25 alin. (2), atunci când operatorul ofer garan ii suficiente privind atât
protec ia vie ii private i a drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanelor, cât i
exercitarea drepturilor corespunz toare; aceste garan ii pot rezulta în special din clauze
contractuale adecvate.
3. Statul membru informeaz Comisia i alte state membre despre autoriza iile pe care le
acord în temeiul alin. (2).
În cazul în care un stat membru sau Comisia î i exprim opozi ia din motive justificate care
implic protec ia vie ii private i a drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanelor,
Comisia adopt m surile adecvate, în conformitate cu procedurile prev zute în art. 31 alin.
(2).
Statele membre iau m surile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei.
4. Atunci când Comisia decide, în conformitate cu procedurile prev zute în art. 31 alin. (2),
c anumite clauze contractuale standard ofer garan ii suficiente în sensul alin. (2), statele
membre iau m surile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei.
CAPITOLUL V
CODURI DE CONDUIT
Articolul 27
1. Statele membre i Comisia încurajeaz elaborarea unor coduri de conduit destinate s
contribuie la buna aplicare a dispozi iilor na ionale adoptate de statele membre în temeiul
prezentei directive, în func ie de particularit ile diferitelor sectoare.
2. Statele membre prev d ca asocia iile profesionale i alte organisme reprezentând alte
categorii de operatori care au elaborat proiecte de coduri na ionale sau care au inten ia de a
modifica sau de a proroga codurile na ionale existente s le poat supune spre examinare
autorit ii na ionale.
Statele membre prev d ca aceast autoritate s se asigure, printre altele, c proiectele de
coduri care îi sunt prezentate sunt în conformitate cu dispozi iile na ionale adoptate în temeiul

prezentei directive. Dac apreciaz c este oportun, autoritatea colecteaz
persoanelor vizate sau ale reprezentan ilor acestora.

observa iile

3. Proiectele de coduri comunitare i modific rile sau prorog rile codurilor comunitare
existente pot fi prezentate grupului de lucru prev zut în art. 29. Grupul de lucru se pronun ,
printre altele, asupra conformit ii proiectelor prezentate cu dispozi iile na ionale adoptate în
temeiul prezentei directive. Dac apreciaz c este cazul, autoritatea colecteaz observa iile
persoanelor vizate sau ale reprezentan ilor lor. Comisia poate asigura o publicitate adecvat
pentru codurile care au fost aprobate de grupul de lucru.
CAPITOLUL VI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE I GRUPUL DE LUCRU PENTRU
PROTEC IA PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVE TE PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Articolul 28
Autoritatea de supraveghere
1. Fiecare stat membru prevede ca una sau mai multe autorit i publice s fie responsabile de
supravegherea aplic rii pe teritoriul s u a dispozi iilor adoptate de statele membre în temeiul
prezentei directive.
Aceste autorit i ac ioneaz în condi ii de independen
care sunt învestite.

deplin în exercitarea atribu iilor cu

2. Fiecare stat membru prevede ca autorit ile de supraveghere s fie consultate la elaborarea
m surilor de reglementare i administrative referitoare la protec ia drepturilor i libert ilor
persoanelor în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Fiecare autoritate este, în special, investit cu:
− competen e de investigare, cum ar fi cea de acces la datele care fac obiectul unei
prelucr ri i cea de a colecta toate informa iile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor
de supraveghere,
− competen e efective de interven ie, cum ar fi, de exemplu, competen a de a emite avize
înainte de începerea prelucr rii, în conformitate cu art. 20, i de a asigura publicarea
adecvat a acestor avize sau de a ordona blocarea, tergerea sau distrugerea datelor, de a
impune interdic ia temporar sau definitiv de prelucrare, de a avertiza sau de a
admonesta operatorul sau de a sesiza parlamentele na ionale sau alte institu ii politice,
−

competen a de a ac iona în justi ie, în cazul înc lc rii dispozi iile na ionale adoptate în
temeiul prezentei directive sau de a sesiza autorit ile judec tore ti asupra acestor
înc lc ri.

Deciziile autorit ilor de supraveghere care dau na tere unor plângeri pot face obiectul unei
ac iuni în justi ie.

4. Fiecare autoritate de supraveghere poate fi sesizat de orice persoan sau de orice
asocia ie care o reprezint printr-o cerere de protec ie a drepturilor i libert ilor sale în ceea
ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana vizat este informat despre
solu ia dat plângerii sale.
Fiecare autoritate de supraveghere poate fi sesizat printr-o plângere depus de orice persoan
cu privire la legalitatea prelucr rii datelor, atunci când se aplic dispozi iile na ionale adoptate
în temeiul art. 13 din prezenta directiv . Persoana este informat , în orice caz, c s-a efectuat
o verificare.
5. Fiecare autoritate de supraveghere întocme te, cu regularitate, un raport privind
activit ile desf urate. Raportul se public .
6. Fiecare autoritate de supraveghere are competen a, indiferent de dreptul intern aplicabil
prelucr rii în cauz , s exercite pe teritoriul statului membru din care provin competen ele
conferite în conformitate cu alin. (3). Fiecare autoritate este chemat s î i exercite
competen ele la cererea unei autorit i a unui alt stat membru.
Autorit ile de supraveghere coopereaz în m sura necesar îndeplinirii îndatoririlor lor, în
special prin schimburi de informa ii utile.
7. Statele membre prev d ca membrii i personalul autorit ii de supraveghere s se supun ,
chiar dup încetarea activit ii acestora, obliga iei privind secretul profesional în ceea ce
prive te informa iile confiden iale la care au acces.
Articolul 29
Grupul de lucru pentru protec ia persoanelor în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal
1. Se instituie un grup de lucru pentru protec ia persoanelor în ceea ce prive te prelucrarea
datelor cu caracter personal, denumit în continuare „grup de lucru”.
Grupul de lucru are caracter consultativ i ac ioneaz independent.
2. Grupul de lucru este compus dintr-un reprezentant al autorit ii sau al autorit ilor de
supraveghere desemnate de fiecare stat membru, dintr-un reprezentant al autorit ii sau al
autorit ilor create pentru institu iile i organismele comunitare i dintr-un reprezentant al
Comisiei.
Fiecare membru al grupului de lucru este desemnat de institu ia, autoritatea sau autorit ile pe
care le reprezint . Dac un stat membru a desemnat mai multe autorit i de supraveghere,
acestea procedeaz la nominalizarea unui reprezentant comun. Acela i lucru se aplic
autorit ilor create pentru institu iile i organismele comunitare.
3. Grupul de lucru decide cu majoritatea simpl
supraveghere.

a reprezentan ilor autorit ilor de

4. Grupul de lucru î i alege pre edintele. Durata mandatului pre edintelui este doi ani.
Mandatul poate fi reînnoit.
5. Secretariatul grupului de lucru este asigurat de Comisie.

6. Grupul de lucru î i adopt regulamentul de procedur .
7. Grupul de lucru ia în discu ie subiectele înscrise pe ordinea de zi de c tre pre edinte, fie
din ini iativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al autorit ilor de supraveghere sau la
cererea Comisiei.
Articolul 30
1.

Grupul de lucru:

(a) examineaz orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a dispozi iilor na ionale
adoptate în temeiul prezentei directive, pentru a contribui la aplicarea unitar a acestor
m suri;
(b)

emite un aviz c tre Comisie privind nivelul de protec ie în Comunitate i în rile ter e;

(c) consiliaz Comisia în ceea ce prive te orice proiect de modificare a prezentei directive,
orice proiect de m suri suplimentare sau specifice care trebuie luate pentru ap rarea
drepturilor i libert ilor persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum i orice alt proiect de m suri comunitare care are inciden asupra acestor
drepturi i libert i;
(d)

emite un aviz asupra codurilor de conduit întocmite la nivel comunitar.

2. Dac grupul de lucru constat c între legisla iile i practicile statelor membre apar
divergen e care pot s afecteze echivalen a protec iei persoanelor în ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal în Comunitate, informeaz Comisia cu privire la
aceasta.
3. Grupul de lucru poate face recomand ri din proprie ini iativ privind orice chestiune
legat de protec ia persoanelor în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal în
Comunitate.
4. Avizele i recomand rile grupului de lucru sunt înaintate Comisiei i comitetului prev zut
în art. 31.
5. Comisia informeaz grupul de lucru despre ac iunile întreprinse ca r spuns la avizele i
recomand rile sale. În acest sens, întocme te un raport care este înaintat Parlamentului
European i Consiliului. Raportul se public .
6. Grupul de lucru întocme te un raport anual privind situa ia protec iei persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor în Comunitate i în rile ter e, pe care îl înainteaz
Comisiei, Parlamentului European i Consiliului. Raportul se public .
CAPITOLUL VII
M SURI DE APLICARE COMUNITARE
Articolul 31
Comitetul

1. Comisia este asistat de un comitet compus din reprezentan i ai statelor membre i
prezidat de un reprezentant al Comisiei.
2. Reprezentantul Comisiei prezint comitetului un proiect cu m surile ce urmeaz s fie
adoptate. Comitetul emite un aviz cu privire la acest proiect în termenul pe care pre edintele îl
poate stabili în func ie de urgen a subiectului în cauz .
Avizul este emis cu majoritatea prev zut în art. 148 alin. (2) din Tratat. Atunci când se
voteaz în cadrul comitetului, voturile reprezentan ilor statelor membre sunt ponderate
conform articolului men ionat anterior. Pre edintele nu particip la vot.
Comisia adopt m suri care se aplic imediat. Totu i, dac nu sunt conforme cu avizul
comitetului, aceste m suri sunt de îndat comunicate Consiliului de c tre Comisie. În acest
caz:
-

Comisia amân aplicarea m surilor adoptate cu un termen de trei luni de la data
comunic rii acestora,
Consiliul, hot rând cu majoritate calificat , poate s ia o decizie diferit în termenul
prev zut la prima liniu .
DISPOZI II FINALE
Articolul 32

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare
pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la expirarea unei perioade de trei ani de la
data adopt rii sale.
Atunci când statele membre adopt aceste acte, ele con in o trimitere la prezenta directiv sau
sunt înso ite de o asemenea trimitere în momentul public rii lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
2. Statele membre vegheaz ca prelucr rile efectuate puse în aplicare anterior datei de intrare
în vigoare a dispozi iilor na ionale adoptate în temeiul prezentei directive s fie conforme cu
aceste dispozi ii în termen de cel târziu trei ani de la aceast dat .
Prin derogare de la paragraful precedent, statele membre pot prevedea ca prelucr rile de date
deja stocate în sisteme de eviden manuale la data intr rii în vigoare a dispozi iilor na ionale
adoptate în temeiul prezentei directive s se conformeze art. 6, 7 i 8 din prezenta directiv în
termen de 12 ani de la data adopt rii. Statele membre îi acord totu i persoanei vizate dreptul
de a ob ine, la cerere i în special în momentul exercit rii dreptului de acces, rectificarea,
tergerea sau blocarea datelor incomplete, inexacte sau stocate într-un mod incompatibil cu
scopurile legitime urm rite de operator.
3. Prin derogare de la alin. (2), statele membre pot prevedea, sub rezerva unor garan ii
adecvate, ca datele p strate în scopul unic al cercet rii istorice, s nu fie aduse la conformitate
cu art. 6, 7 i 8 din prezenta directiv .
4. Statele membre comunic Comisiei textul dispozi iilor de drept intern pe care le adopt în
domeniul reglementat de prezenta directiv .

Articolul 33
Comisia prezint cu regularitate Consiliului i Parlamentului European, la cel târziu trei ani de
la data men ionat în art. 32 alin. (1), un raport cu privire la stadiul punerii în aplicare a
prezentei directive i, dac este cazul, prezint propuneri de modificare. Raportul se public .
Comisia examineaz , în special, aplicarea prezentei directive la prelucrarea datelor constituite
din sunete i imagini, referitoare la persoane fizice, i prezint propunerile corespunz toare
care se dovedesc a fi necesare inând seama de realiz rile din domeniul tehnologiei
informa iilor i având în vedere evolu ia societ ii informa ionale.
Articolul 34
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 1995.
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