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Dreptul la rec ficare (art. 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de
Cabinet si priveste: rec ficarea de date indexate; completarea datelor.

Dreptul de stergere (art. 17, art. 19). Cabinetul respecta dreptul de stergere exercitat de
persoanele fizice numai in condi ile in care acest drept este exercitat intr-o manierea
mo vata/fundamentata:

1. Mo ve:  datele nu mai  sunt  necesare;  retragerea consimtamantului;  opozi e;
prelucrare ilegala;

2. Dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara
pentru:  dreptul  la  libera  exprimare  si  informare;  respectarea  unei  obliga i
legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanata i; arhivare;
cercetare s in fica sau istorica; scopuri sta s ce; constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta.

Dreptul  la  restric onare (art.  18,  art.  19).  Regulamentul  confera  acest  drept
persoanelor, putand fi exercitat as el:

1. Cazuri:  contestare  exac tate  date;  prelucrare  ilegala;  datele  nu  mai  sunt
necesare;

2. Operatorul poate doar stoca datele;
3. Orice  prelucrare  cu  privire  la  date  restric onate  necesita  consimtamantul

persoanei vizate;
4. Operatorul  comunica  tuturor  des natarilor  rec ficarea,  stergerea  sau

restric onarea datelor.

Dreptul  la  portabilitate (art.  20).  Conform  dispozi ilor  regulamentului,  Cabinetul
respecta  dreptul  persoanelor  de  a  solicita  portarea  datelor  proprii,  intr-un  format
simplu, usor de ci t si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita
dreptul.

Dreptul la opozi e (de a inceta ac vitatea de procesare – art. 21),  poate fi exercitat
doar  pentru  urmatoarele  scopuri:  marke ng  direct;  cercetare,  s in fice,  istorice,
sta s ce;  indeplinirea  unei  sarcini  in  interes  public,  exercitarea  autorita  publice;
interesele legi me ale operatorului sau ale unei par  terte.

Dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art. 22) presupune:
1. Caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacita i si

calita i muncii salaria lor; acordarea de scoring – puncte;
2. Excep e: existenta consimtamantului persoanei.

Este bine sa s  ca ave  posibilitatea de a contacta si avocatul tular pentru aspectele privind
protec a datelor personale la adresa de email: ene@legalact.ro. Va asiguram ca vom depune
eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor dvs. si pentru a-va furniza detaliile de
care ave  nevoie!

De  asemenea,  va  informam  ca  ave  dreptul  sa  depune  o  plangere  la  autoritatea  de
supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de
contact ale autorita i de supraveghere pentru protec a datelor sunt urmatoarele:


