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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

CHAPTER I
General provisions

Art. 1. Obiect şi obiective
(1) Prezentul regulament stabileşte
normele
referitoare
la
protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum şi normele referitoare la libera
circulaţie a datelor cu caracter personal.
(2) Prezentul regulament asigură protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice şi în special a dreptului
acestora la protecţia datelor cu caracter
personal.
(3) Libera circulaţie a datelor cu caracter
personal în interiorul Uniunii nu poate fi
restricţionată sau interzisă din motive
legate de protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Art. 1. Subject-matter and objectives
1. This Regulation lays down rules relating to
the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and rules
relating to the free movement of personal
data.

Art. 2. Domeniul de aplicare material
(1) Prezentul regulament se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal,
efectuată total sau parţial prin mijloace
automatizate, precum şi prelucrării prin
alte mijloace decât cele automatizate a
datelor cu caracter personal care fac parte
dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau
care sunt destinate să facă parte dintr-un
sistem de evidenţă a datelor.
(2) Prezentul regulament nu se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal:
(a) în cadrul unei activităţi care nu intră
sub incidenţa dreptului Uniunii;
(b) de către statele membre atunci când
desfăşoară activităţi care intră sub
incidenţa capitolului 2 al titlului V din
Tratatul UE;
(c) de către o persoană fizică în cadrul
unei activităţi exclusiv personale sau
domestice;
(d) de către autorităţile competente în
scopul prevenirii, investigării, depistării sau
urmăririi penale a infracţiunilor, sau al
executării sancţiunilor penale, inclusiv al

Art. 2. Material scope
1. This Regulation applies to the processing
of personal data wholly or partly by
automated means and to the processing
other than by automated means of personal
data which form part of a filing system or are
intended to form part of a filing system.

2. This Regulation protects fundamental
rights and freedoms of natural persons and
in particular their right to the protection of
personal data.
3. The free movement of personal data
within the Union shall be neither restricted
nor prohibited for reasons connected with the
protection of natural persons with regard to
the processing of personal data.

2. This Regulation does not apply to the
processing of personal data:
(a) in the course of an activity which falls
outside the scope of Union law;
(b) by the Member States when carrying out
activities which fall within the scope of
Chapter 2 of Title V of the TEU;
(c) by a natural person in the course of a
purely personal or household activity;
(d) by competent authorities for the purposes
of the prevention, investigation, detection or
prosecution of criminal offences or the
execution of criminal penalties, including the
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protejării împotriva ameninţărilor la adresa
siguranţei publice şi al prevenirii acestora.
(3) Pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile, organele,
oficiile şi agenţiile Uniunii, se aplică
Regulamentul
(CE)
nr.
45/2001.
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi alte acte
juridice ale Uniunii aplicabile unei
asemenea prelucrări a datelor cu caracter
personal se adaptează la principiile şi
normele din prezentul regulament în
conformitate cu articolul 98.
(4) Prezentul regulament nu aduce
atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, în
special normelor privind răspunderea
furnizorilor
de
servicii
intermediari,
prevăzute la articolele 12-15 din directiva
menţionată.

safeguarding against and the prevention of
threats to public security.
3. For the processing of personal data by the
Union institutions, bodies, offices and
agencies, Regulation (EC) No 45/2001
applies. Regulation (EC) No 45/2001 and
other Union legal acts applicable to such
processing of personal data shall be adapted
to the principles and rules of this Regulation
in accordance with Article 98.

Art. 3. Domeniul de aplicare teritorial
(1) Prezentul regulament se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal în
cadrul activităţilor unui sediu al unui
operator
sau
al
unei
persoane
împuternicite de operator pe teritoriul
Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc
sau nu pe teritoriul Uniunii.
(2) Prezentul regulament se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal ale
unor persoane vizate care se află în
Uniune de către un operator sau o
persoană împuternicită de operator care
nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când
activităţile de prelucrare sunt legate de:
(a) oferirea de bunuri sau servicii unor
astfel de persoane vizate în Uniune,
indiferent dacă se solicită sau nu
efectuarea unei plăţi de către persoana
vizată; sau
(b) monitorizarea comportamentului lor
dacă acesta se manifestă în cadrul
Uniunii.
(3) Prezentul regulament se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal de
către un operator care nu este stabilit în
Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern
se aplică în temeiul dreptului internaţional
public.

Art. 3. Territorial scope
1. This Regulation applies to the processing
of personal data in the context of the
activities of an establishment of a controller
or a processor in the Union, regardless of
whether the processing takes place in the
Union or not.

4. This Regulation shall be without prejudice
to the application of Directive 2000/31/EC, in
particular of the liability rules of intermediary
service providers in Articles 12 to 15 of that
Directive.

2. This Regulation applies to the processing
of personal data of data subjects who are in
the Union by a controller or processor not
established in the Union, where the
processing activities are related to:
(a) the offering of goods or services,
irrespective of whether a payment of the data
subject is required, to such data subjects in
the Union; or
(b) the monitoring of their behaviour as far as
their behaviour takes place within the Union.
3. This Regulation applies to the processing
of personal data by a controller not
established in the Union, but in a place
where Member State law applies by virtue of
public international law.
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Art. 4. Definiţii
În sensul prezentului regulament:
1. „date cu caracter personal” înseamnă
orice informaţii 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 identităţii sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale;
2. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune
sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea;
3. „restricţionarea prelucrării” înseamnă
marcarea datelor cu caracter personal
stocate cu scopul de a limita prelucrarea
viitoare a acestora;
4. „creare de profiluri” înseamnă orice
formă de prelucrare automată a datelor cu
caracter personal care constă în utilizarea
datelor cu caracter personal pentru a
evalua anumite aspecte personale
referitoare la o persoană fizică, în special
pentru a analiza sau prevedea aspecte
privind performanţa la locul de muncă,
situaţia economică, sănătatea, preferinţele
personale,
interesele,
fiabilitatea,
comportamentul, locul în care se află
persoana fizică respectivă sau deplasările
acesteia;
5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea
datelor cu caracter personal într-un

Art. 4. Definitions
For the purposes of this Regulation:
(1) ‘personal data’ means any information
relating to an identified or identifiable natural
person (‘data subject’); an identifiable natural
person is one who can be identified, directly
or indirectly, in particular by reference to an
identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or
to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental,
economic, cultural or social identity of that
natural person;
(2) ‘processing’ means any operation or set
of operations which is performed on personal
data or on sets of personal data, whether or
not by automated means, such as collection,
recording, organisation, structuring, storage,
adaptation
or
alteration,
retrieval,
consultation, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available,
alignment or combination, restriction, erasure
or destruction;

(3) ‘restriction of processing’ means the
marking of stored personal data with the aim
of limiting their processing in the future;
(4) ‘profiling’ means any form of automated
processing of personal data consisting of the
use of personal data to evaluate certain
personal aspects relating to a natural person,
in particular to analyse or predict aspects
concerning
that
natural
person's
performance at work, economic situation,
health, personal preferences, interests,
reliability, behaviour, location or movements;

(5)
‘pseudonymisation’
means
the
processing of personal data in such a
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asemenea mod încât acestea să nu mai
poată fi atribuite unei anume persoane
vizate fără a se utiliza informaţii
suplimentare, cu condiţia ca aceste
informaţii suplimentare să fie stocate
separat şi să facă obiectul unor măsuri de
natură tehnică şi organizatorică care să
asigure neatribuirea respectivelor date cu
caracter personal unei persoane fizice
identificate sau identificabile;
6. „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă
orice set structurat de date cu caracter
personal accesibile conform unor criterii
specifice,
fie
ele
centralizate,
descentralizate sau repartizate după criterii
funcţionale sau geografice;
7. „operator” înseamnă persoana fizică
sau juridică, autoritatea publică, agenţia
sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabileşte scopurile şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile şi
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;
8. „persoană împuternicită de operator”
înseamnă persoana fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care prelucrează datele cu
caracter personal în numele operatorului;
9. „destinatar” înseamnă persoana fizică
sau juridică, autoritatea publică, agenţia
sau alt organism căreia (căruia) îi sunt
divulgate datele cu caracter personal,
indiferent dacă este sau nu o parte terţă.
Cu toate acestea, autorităţile publice
cărora li se pot comunica date cu caracter
personal în cadrul unei anumite anchete în
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu
dreptul intern nu sunt considerate
destinatari; prelucrarea acestor date de
către autorităţile publice respective
respectă normele aplicabile în materie de
protecţie a datelor, în conformitate cu
scopurile prelucrării;
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manner that the personal data can no longer
be attributed to a specific data subject
without the use of additional information,
provided that such additional information is
kept separately and is subject to technical
and organisational measures to ensure that
the personal data are not attributed to an
identified or identifiable natural person;
(6) ‘filing system’ means any structured set of
personal data which are accessible
according to specific criteria, whether
centralised, decentralised or dispersed on a
functional or geographical basis;
(7) ‘controller’ means the natural or legal
person, public authority, agency or other
body which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the
processing of personal data; where the
purposes and means of such processing are
determined by Union or Member State law,
the controller or the specific criteria for its
nomination may be provided for by Union or
Member State law;
(8) ‘processor’ means a natural or legal
person, public authority, agency or other
body which processes personal data on
behalf of the controller;
(9) ‘recipient’ means a natural or legal
person, public authority, agency or another
body, to which the personal data are
disclosed, whether a third party or not.
However, public authorities which may
receive personal data in the framework of a
particular inquiry in accordance with Union or
Member State law shall not be regarded as
recipients; the processing of those data by
those public authorities shall be in
compliance with the applicable data
protection rules according to the purposes of
the processing;
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10. „parte terţă” înseamnă o persoană
fizică sau juridică, autoritate publică,
agenţie sau organism altul decât persoana
vizată, operatorul, persoana împuternicită
de operator şi persoanele care, sub directa
autoritate a operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator, sunt autorizate
să prelucreze date cu caracter personal;
11. „consimţământ” al persoanei vizate
înseamnă orice manifestare de voinţă
liberă, specifică, informată şi lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate prin care
aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau
printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu
caracter personal care o privesc să fie
prelucrate;
12. „încălcarea securităţii datelor cu
caracter personal” înseamnă o încălcare a
securităţii 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;
13. „date genetice” înseamnă datele cu
caracter
personal
referitoare
la
caracteristicile genetice moştenite sau
dobândite ale unei persoane fizice, care
oferă informaţii unice privind fiziologia sau
sănătatea persoanei respective şi care
rezultă în special în urma unei analize a
unei mostre de material biologic recoltate
de la persoana în cauză;
14. „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;
15. „date privind sănătatea” înseamnă
date cu caracter personal legate de
sănătatea fizică sau mentală a unei
persoane fizice, inclusiv prestarea de
servicii de asistenţă medicală, care

(10) ‘third party’ means a natural or legal
person, public authority, agency or body
other than the data subject, controller,
processor and persons who, under the direct
authority of the controller or processor, are
authorised to process personal data;
(11) ‘consent’ of the data subject means any
freely given, specific, informed and
unambiguous indication of the data subject's
wishes by which he or she, by a statement or
by a clear affirmative action, signifies
agreement to the processing of personal
data relating to him or her;
(12) ‘personal data breach’ means a breach
of security leading to the accidental or
unlawful
destruction,
loss,
alteration,
unauthorised disclosure of, or access to,
personal data transmitted, stored or
otherwise processed;
(13) ‘genetic data’ means personal data
relating to the inherited or acquired genetic
characteristics of a natural person which give
unique information about the physiology or
the health of that natural person and which
result, in particular, from an analysis of a
biological sample from the natural person in
question;
(14) ‘biometric data’ means personal data
resulting from specific technical processing
relating to the physical, physiological or
behavioural characteristics of a natural
person, which allow or confirm the unique
identification of that natural person, such as
facial images or dactyloscopic data;
(15) ‘data concerning health’ means personal
data related to the physical or mental health
of a natural person, including the provision of
health care services, which reveal
information about his or her health status;
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dezvăluie informaţii despre starea de
sănătate a acesteia;
16. „sediu principal” înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel
puţin două state membre, locul în care se
află administraţia centrală a acestuia în
Uniune, cu excepţia cazului în care
deciziile privind scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal
se iau într-un alt sediu al operatorului din
Uniune, sediu care are competenţa de a
dispune punerea în aplicare a acestor
decizii, caz în care sediul care a luat
deciziile respective este considerat a fi
sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de
operator cu sedii în cel puţin două state
membre, locul în care se află administraţia
centrală a acesteia în Uniune, sau, în
cazul în care persoana împuternicită de
operator nu are o administraţie centrală în
Uniune, sediul din Uniune al persoanei
împuternicite de operator în care au loc
activităţile principale de prelucrare, în
contextul activităţilor unui sediu al
persoanei împuternicite de operator, în
măsura în care aceasta este supusă unor
obligaţii specifice în temeiul prezentului
regulament;
17. „reprezentant” înseamnă o persoană
fizică sau juridică stabilită în Uniune,
desemnată în scris de către operator sau
persoana împuternicită de operator în
temeiul articolului 27, care reprezintă
operatorul sau persoana împuternicită în
ceea ce priveşte obligaţiile lor respective
care le revin în temeiul prezentului
regulament;
18. „întreprindere” înseamnă o persoană
fizică sau juridică ce desfăşoară o
activitate economică, indiferent de forma
juridică a acesteia, inclusiv parteneriate
sau asociaţii care desfăşoară în mod
regulat o activitate economică;
19. „grup de întreprinderi” înseamnă o
întreprindere care exercită controlul şi
întreprinderile controlate de aceasta;
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(16) ‘main establishment’ means:
(a)
as
regards
a
controller
with
establishments in more than one Member
State, the place of its central administration
in the Union, unless the decisions on the
purposes and means of the processing of
personal data are taken in another
establishment of the controller in the Union
and the latter establishment has the power to
have such decisions implemented, in which
case the establishment having taken such
decisions is to be considered to be the main
establishment;
(b) as regards a processor with
establishments in more than one Member
State, the place of its central administration
in the Union, or, if the processor has no
central administration in the Union, the
establishment of the processor in the Union
where the main processing activities in the
context of the activities of an establishment
of the processor take place to the extent that
the processor is subject to specific
obligations under this Regulation;

(17) ‘representative’ means a natural or legal
person established in the Union who,
designated by the controller or processor in
writing pursuant to Article 27, represents the
controller or processor with regard to their
respective obligations under this Regulation;

(18) ‘enterprise’ means a natural or legal
person engaged in an economic activity,
irrespective of its legal form, including
partnerships or associations regularly
engaged in an economic activity;
(19) ‘group of undertakings’ means a
controlling undertaking and its controlled
undertakings;
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20.
„reguli
corporatiste
obligatorii”
înseamnă politicile în materie de protecţie
a datelor cu caracter personal care trebuie
respectate de un operator sau de o
persoană împuternicită de operator
stabilită pe teritoriul unui stat membru, în
ceea ce priveşte transferurile sau seturile
de transferuri de date cu caracter personal
către un operator sau o persoană
împuternicită de operator în una sau mai
multe ţări terţe în cadrul unui grup de
întreprinderi sau al unui grup de
întreprinderi implicate într-o activitate
economică comună;
21. „autoritate de supraveghere” înseamnă
o autoritate publică independentă instituită
de un stat membru în temeiul articolului
51;
22. „autoritate de supraveghere vizată”
înseamnă o autoritate de supraveghere
care este vizată de procesul de prelucrare
a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită
de operator este stabilită pe teritoriul
statului
membru
al
autorităţii
de
supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa
în statul membru în care se află autoritatea
de supraveghere respectivă sunt afectate
în mod semnificativ sau sunt susceptibile
de a fi afectate în mod semnificativ de
prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere
respectivă a fost depusă o plângere;
23. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă:
(a) fie prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul
activităţilor sediilor din mai multe state
membre ale unui operator sau ale unei
persoane împuternicite de operator pe
teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau
persoana împuternicită de operator are
sedii în cel puţin două state membre; sau
(b) fie prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul
activităţilor unui singur sediu al unui
operator
sau
al
unei
persoane

(20) ‘binding corporate rules’ means personal
data protection policies which are adhered to
by a controller or processor established on
the territory of a Member State for transfers
or a set of transfers of personal data to a
controller or processor in one or more third
countries within a group of undertakings, or
group of enterprises engaged in a joint
economic activity;

(21) ‘supervisory authority’ means an
independent public authority which is
established by a Member State pursuant to
Article 51;
(22) ‘supervisory authority concerned’ means
a supervisory authority which is concerned
by the processing of personal data because:
(a) the controller or processor is established
on the territory of the Member State of that
supervisory authority;
(b) data subjects residing in the Member
State of that supervisory authority are
substantially affected or likely to be
substantially affected by the processing; or
(c) a complaint has been lodged with that
supervisory authority;
(23) ‘cross-border processing’ means either:
(a) processing of personal data which takes
place in the context of the activities of
establishments in more than one Member
State of a controller or processor in the
Union where the controller or processor is
established in more than one Member State;
or
(b) processing of personal data which takes
place in the context of the activities of a
single establishment of a controller or
processor in the Union but which
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împuternicite de operator pe teritoriul
Uniunii, dar care afectează în mod
semnificativ sau este susceptibilă de a
afecta în mod semnificativ persoane vizate
din cel puţin două state membre;
24. „obiecţie relevantă şi motivată”
înseamnă o obiecţie la un proiect de
decizie în scopul de a stabili dacă există o
încălcare a prezentului regulament sau
dacă măsurile preconizate în ceea ce
priveşte
operatorul
sau
persoana
împuternicită de operator respectă
prezentul regulament, care demonstrează
în mod clar importanţa riscurilor pe care le
prezintă proiectul de decizie în ceea ce
priveşte
drepturile
şi
libertăţile
fundamentale ale persoanelor vizate şi,
după caz, libera circulaţie a datelor cu
caracter personal în cadrul Uniunii;
25. „serviciile societăţii informaţionale”
înseamnă un serviciu astfel cum este
definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b)
din
Directiva
2015/1535/UE
a
Parlamentului European şi a Consiliului1);
26. „organizaţie internaţională” înseamnă o
organizaţie
şi
organismele
sale
subordonate reglementate de dreptul
internaţional public sau orice alt organism
care este instituit printr-un acord încheiat
între două sau mai multe ţări sau în
temeiul unui astfel de acord.
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substantially affects or is likely to
substantially affect data subjects in more
than one Member State.
(24) ‘relevant and reasoned objection’ means
an objection to a draft decision as to whether
there is an infringement of this Regulation, or
whether envisaged action in relation to the
controller or processor complies with this
Regulation, which clearly demonstrates the
significance of the risks posed by the draft
decision as regards the fundamental rights
and freedoms of data subjects and, where
applicable, the free flow of personal data
within the Union;

(25) ‘information society service’ means a
service as defined in point (b) of Article 1(1)
of Directive (EU) 2015/1535 of the European
Parliament and of the Council2);
(26) ‘international organisation’ means an
organisation and its subordinate bodies
governed by public international law, or any
other body which is set up by, or on the basis
of, an agreement between two or more
countries.

1)
Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la
procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile
societăţii informaţionale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
2)
Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying
down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1).

