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1. SCOP 
Procedura stabileşte regulile și procedurile aplicabile pentru asigurarea protecției 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 
normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura este aplicabilă activităţilor desfăşurate în scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin 
alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-
un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de 
evidență a datelor. 
 
3. DEFINIŢII. ABREVIERI 
3.1 Definiții 
Definiţiile termenilor utilizaţi sunt preluate din actele normative aplicabile. 
1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  
2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor 
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  
3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate 
cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;  
4.„sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter 
personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau 
repartizate după criterii funcționale sau geografice;  
5. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt 
organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării 
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  
6. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, 
specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, 
printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o 
privesc să fie prelucrate;  
7. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, 
specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, 
printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o 
privesc să fie prelucrate;  
8. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a 
securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, 
sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau 
prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;  
9. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile 
genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice 
privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma 
unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;  
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10. „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor 
tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau 
comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a 
respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;  
11. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea 
fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență 
medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia.  
3.2 Abrevieri 
A.S.F.  – Autoritatea de Supraveghere Financiară  
S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare 
C.N.V.M.  – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
G.D.P.R. - General Data Protection Regulation 
  
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  
Alte acte normative aplicabile, în vigoare. 
 
5. PROCEDURA 
Art.1. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust desemnează un responsabil cu protecția 
datelor. 
(2) Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini:  
a) informarea și consilierea societăţii, precum și a angajaților care se ocupă de 

prelucrare, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului general 
privind protecţia datelor și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern 
referitoare la protecția datelor;  

b) monitorizarea respectării Regulamentului general privind protecţia datelor, a altor 
dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a 
politicilor societăţii sau ale persoanei împuternicite în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de 
sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, 
precum și auditurile aferente;  

c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 
protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;  

d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;  
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la 
orice altă chestiune.  

(3) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține seama în mod 
corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, 
domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării.  
(4) Responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce 
privește îndeplinirea acestor sarcini. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în 
fața celui mai înalt nivel al conducerii societăţii. 
(5) Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta confidențialitatea în 
ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern.  
(6) Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Societatea 
se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese. 
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Art.2. (1) Datele cu caracter personal sunt:  
a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, 

echitate și transparență”);  
b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-

un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu 
este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale; 

c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care 
sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); 

d) exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; se vor adopta toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, 
având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără 
întârziere („exactitate”); 

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care 
nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care 
acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare 
a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulamentul 
general privind protecţia datelor în vederea garantării drepturilor și libertăților 
persoanei vizate („limitări legate de stocare”); 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).  

(2) Societatea este responsabilă de respectarea alineatului (1) și poate demonstra 
această respectare („responsabilitate”). 
(3) Prelucrarea este considerată legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel 
puțin una dintre următoarele condiții: 
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată 

este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
societăţii; 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice;  

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 
public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită 
societatea; 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societate sau de 
o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.  

Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea 
atribuțiilor lor. 
(4) În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter 
personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe 
dreptul Uniunii sau dreptul intern, societatea, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop 
este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, 
ia în considerare, printre altele: 
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a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și 
scopurile prelucrării ulterioare preconizate;  

b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce 
privește relația dintre persoanele vizate și societate; 

c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii 
speciale de date cu caracter personal, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu 
caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni; 

d) posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate; 
(e) existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea. 

 
 

Drepturile persoanei vizate 
 

I. Informare şi acces la date cu caracter personal  
Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt 
colectate de la persoana vizată  
Art.3.(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt 
colectate de la aceasta, societatea, în momentul obţinerii acestor date cu caracter 
personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:  
a) identitatea şi datele de contact ale societăţii şi, după caz, ale reprezentantului 

acestuia;  
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;  
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic 

al prelucrării;  
d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din 

Regulamentul general privind protecţia datelor, interesele legitime urmărite de 
operator sau de o parte terţă;  

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;  
f) dacă este cazul, intenţia societăţii de a transfera date cu caracter personal către o ţară 

terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei 
privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 
sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul general privind 
protecţia datelor, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la 
mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la 
dispoziţie.  

(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu 
caracter personal sunt obţinute, societatea furnizează persoanei vizate următoarele 
informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:  
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru 

nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;  
b) existenţa dreptului de a solicita societăţii, în ceea ce priveşte datele cu caracter 

personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea 
acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, 
precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; 

c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 
9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor, existenţa 
dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;  

d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;  
e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau 

contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă 
persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care 
sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;  
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f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, 
cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind 
importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana 
vizată.  

(3) În cazul în care societatea intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter 
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, societatea 
furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind 
scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu 
alineatul (2).  
(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine 
deja informaţiile respective.  
 
Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost 
obţinute de la persoana vizată  
Art.4.(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana 
vizată, societatea furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:  
a) identitatea şi datele de contact ale societatii şi, după caz, ale reprezentantului 

acestuia;  
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;  
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic 

al prelucrării;  
d) categoriile de date cu caracter personal vizate;  
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;  
f) dacă este cazul, intenţia societatii de a transfera date cu caracter personal către un 

destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa 
unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor 
menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul general privind protecţia datelor, o trimitere la garanţiile adecvate sau 
corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care 
acestea au fost puse la dispoziţie.  

(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), societatea furnizează persoanei 
vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi 
transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:  
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru 

nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;  
b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din 

Regulamentul general privind protecţia datelor, interesele legitime urmărite de 
societate sau de o parte terţă;  

c) existenţa dreptului de a solicita societăţii, în ceea ce priveşte datele cu caracter 
personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea 
acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum 
şi a dreptului la portabilitatea datelor;  

d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 
9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor, existenţa 
dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;  

e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;  
f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea 

provin din surse disponibile public;  
g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, 

cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind 
importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana 
vizată.  
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(3) Societatea furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2):  
a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare 
de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu 
caracter personal;  
b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu 
persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată 
respectivă; sau  
c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, 
cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.  
(4) În cazul în care societatea intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter 
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, societatea 
furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind 
scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu 
alineatul (2).  
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:  
a) persoana vizată deţine deja informaţiile;  
b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi 

disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, 
în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva 
condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul 
general privind protecţia datelor, sau în măsura în care obligaţia menţionată la 
alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în 
mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, societatea ia 
măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 
persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;  

c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau 
de dreptul intern sub incidenţa căruia intră societatea şi care prevede măsuri adecvate 
pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau  

d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul 
unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de 
dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul. 

 
II. Dreptul de acces al persoanei vizate  
Art.5.(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea societatii o confirmare dacă 
se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces 
la datele respective şi la următoarele informaţii:  
a) scopurile prelucrării;  
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;  
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost 

sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii 
internaţionale;  

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele 
cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a 
stabili această perioadă;  

e) existenţa dreptului de a solicita societatii rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 
personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;  

f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;  
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, 

orice informaţii disponibile privind sursa acestora;  
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h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat 
la articolul 22 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul general privind protecţia datelor, 
precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată 
şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru 
persoana vizată.  

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la 
garanţiile adecvate, în temeiul articolului 46 din Regulamentul general privind protecţia 
datelor, referitoare la transfer.  
(3) Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, societatea poate percepe 
o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată 
introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată 
solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod 
curent.  
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi 
libertăţilor altora.  
 
III. Dreptul la rectificare  
Art.6. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la societate, fără întârzieri nejustificate, 
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de 
scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine 
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea 
unei declaraţii suplimentare.  
 
IV. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")  
Art.7.(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea societatii ştergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar societatea are obligaţia de 
a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele motive:  
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate;  
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera 
(a)n din  Regulamentul general privind protecţia datelor, şi nu există niciun alt temei 
juridic pentru prelucrarea;  

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există 
motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată 
se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);  

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine societăţii în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia 
se află societatea;  

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 
societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 
general privind protecţia datelor.  

(2) În cazul în care societatea a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligată, 
în temeiul alineatului (1), să le şteargă, societatea, ţinând seama de tehnologia disponibilă 
şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa 
societăţile care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat 
ştergerea de către aceste societăţi a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror 
copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.  
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(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:  
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;  
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului intern care se aplică societati sau pentru îndeplinirea unei 
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu 
care este învestita societatea;  

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul general 
privind protecţia datelor;  

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică 
ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul 
general privind protecţia datelor, în măsura în care dreptul menţionat este susceptibil 
să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării 
respective; sau  

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.  
 

V. Dreptul la restricţionarea prelucrării  
Art.8.(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea societatii restricţionarea 
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite  

societatii să verifice exactitatea datelor;  
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;  
c) societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanţă; sau  

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din 
Regulamentul general privind protecţia datelor, pentru intervalul de timp în care se 
verifică dacă drepturile legitime ale societăţii prevalează asupra celor ale persoanei 
vizate.  

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date 
cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul 
persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă 
sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de 
interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.  
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) 
este informată de către societate înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.  
 

VI. Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 
personal sau restricţionarea prelucrării  
Art.9. Societatea comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a 
prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18 
din Regulamentul general privind protecţia datelor, cu excepţia cazului în care acest lucru 
se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Societatea informează 
persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest 
lucru.  
 

VII. Dreptul la portabilitatea datelor  
Art.10.(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o 
privesc şi pe care le-a furnizat societăţii într-un format structurat, utilizat în mod curent şi 
care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără 
obstacole din partea societăţii căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în 
cazul în care:  
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a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) 
sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecţia datelor; şi  

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.  
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana 
vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator 
la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  
(3) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora. 
  
VIII. Dreptul la opoziţie  
Art.11.(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate 
de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o 
privesc în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) 
din Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv creării de profiluri pe baza 
respectivelor dispoziţii. Societatea nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu 
excepţia cazului în care societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase 
care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor 
persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanţă.  
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, 
persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a 
datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care 
este legată de marketingul direct respectiv.  
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, 
datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.  
(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la 
alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat 
în mod clar şi separat de orice alte informaţii.  
(5) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare 
ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) 
din Regulamentul general privind protecţia datelor, persoana vizată, din motive legate de 
situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal 
care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea 
unei sarcini din motive de interes public. 
  
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri  
Art.12.(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care 
privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:  
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi 

un operator de date;  
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică societăţii şi care 

prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau  

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.  
(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în 
aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din 
partea societatii, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.  
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(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu 
caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul general privind 
protecţia datelor, cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau 
(g) din acelaşi act normative şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate. 
 
Art.13. Prezenta procedură se completează de drept cu orice alte prevederi legale 
incidente, inclusiv cu procedurile interne ale societăţii.- 
 
 
 
 


