
 

Protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Autoritatea Feroviar  Român  -AFER acord  o aten ie deosebit  prelucr rii datelor cu 
caracter personal prin prisma garant rii i protej rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special a dreptului la via a intim , familial i privat . 

 
Cadrul legislativ – comunitar 

 Conven ia privind protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale; 
 Conven ia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu 

caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;  
 Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 

octombrie 1995 cu privire la protec ia persoanelor referitoare la procesarea datelor 
personale si la libera circula ie a acestor date;  

 Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12.07.2002 privind 
procesarea datelor personale si protec ia intimit ii în sectorul comunica iilor electronice;  

 Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului privind protec ia 
persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de c tre institu iile i organismele 
comunitare i la libera circula ie a acestor date.  

 
Cadrul legislativ – intern 

 Constitu ia României; 
 Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date;  
 Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Conven iei pentru protejarea 

persoanelor fa  de prelucrarea automatizat  a datelor cu caracter personal, adoptat  la 
Strasbourg la 28 ianuarie 1981; 

 Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerin elor minime 
de securitate a prelucr rilor de date cu caracter personal. 

 
Defini ii 

a) date cu caracter personal - orice informa ii referitoare la o persoan  fizic  identificat  sau 
identificabil ; o persoan  identificabil  este acea persoan  care poate fi identificat , direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un num r de identificare ori la unul sau la mai mul i 
factori specifici identit ii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice opera iune sau set de opera iuni care se 
efectueaz  asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, dezv luirea c tre ter i prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, 
al turarea ori combinarea, blocarea, tergerea sau distrugerea; 

c) stocarea - p strarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese; 

d) sistem de eviden  a datelor cu caracter personal - orice structur  organizat  de date cu 
caracter personal, accesibil  potrivit unor criterii determinate, indiferent dac  aceast  structur  
este organizat  în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizat  dup  criterii func ionale 
ori geografice; 



e) operator - orice persoan  fizic  sau juridic , de drept privat ori de drept public, inclusiv 
autorit ile publice, institu iile i structurile teritoriale ale acestora, care stabile te scopul i 
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dac  scopul i mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act 
normativ, operator este persoana fizic  sau juridic , de drept public ori de drept privat, care este 
desemnat  ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ; 

f) persoan  împuternicit  de c tre operator - o persoan  fizic  sau juridic , de drept privat ori de 
drept public, inclusiv autorit ile publice, institu iile i structurile teritoriale ale acestora, care 
prelucreaz  date cu caracter personal pe seama operatorului; 

g)  ter  - orice persoan  fizic  sau juridic , de drept privat ori de drept public, inclusiv autorit ile 
publice, institu iile i structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizat , operatorul ori 
persoana împuternicit  sau persoanele care, sub autoritatea direct  a operatorului sau a persoanei 
împuternicite, sunt autorizate s  prelucreze date; 

h) destinatar - orice persoan  fizic  sau juridic , de drept privat ori de drept public, inclusiv 
autorit ile publice, institu iile i structurile teritoriale ale acestora, c reia îi sunt dezv luite date, 
indiferent dac  este sau nu ter ; autorit ile publice c rora li se comunic  date în cadrul unei 
competen e speciale de anchet  nu vor fi considerate destinatari; 

i) date anonime - date care, datorit  originii sau modalit ii specifice de prelucrare, nu pot fi 
asociate cu o persoan  identificat  sau identificabil . 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Autoritatea Feroviar  Român  -AFER 
prelucreaz  date cu caracter personal, cu respectarea principiilor men ionate în continuare, în 
scopuri legitime, respectiv emiterea de atestate, autoriza ii i permise de conducere precum i 
men inerea registrului personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei care desf oar  pe 
proprie r spundere activit i specifice transportului feroviar. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaz  prin mijloace automatizate i manuale, cu 
respectarea cerin elor legale i în condi ii care s  asigure securitatea, confiden ialitatea i 
respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Informa iile cu caracter personal prelucrate de c tre Autoritatea Feroviar  Român  -AFER pot 
fi dezv luite urm torilor destinatari: persoana vizat i reprezentan ii legali ai acesteia, precum i 
alte autorit i/institu ii publice abilitate de lege s  solicite informa ii cu privire la datele personale 
colectate în activitatea specific  a Autorit ii Feroviare Române -AFER. 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urm toarelor principii: 

 Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul i conformitate cu 
prevederile legale; 

 Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri 
bine determinate, explicite i legitime; 

 Confiden ialitatea. Persoanele care prelucreaz , în numele unei institu ii, date cu caracter 
personal au prev zut  în contractul de munc i în fi a postului o clauz  de 
confiden ialitate. 

 Consim mântul persoanei vizate. Un element cheie al prelucr rii datelor cu caracter 
personal îl reprezint  acordul pe care persoana vizat  trebuie s  îl exprime, care se 
manifest  pe baza unei temeinice inform rii i a propriei alegeri; 

 Informarea. Informarea persoanelor a c ror date sunt procesate se face de c tre institu ia 
care prelucreaz  datele personale ale persoanei vizate; 

 Calitatea datelor. Datele care sunt procesate trebuie s  fie adecvate, pertinente i 
neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate i ulterior prelucrate; 



 Protejarea persoanelor vizate. Potrivit acestui principiu, persoanele vizate au dreptul de a 
avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozi ie i de a 
nu fi supus unei decizii individuale, precum i dreptul de a se adresa Autorit ii Na ionale de 
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sau instan ei de judecat  pentru 
ap rarea oric ror drepturi garantate de lege, care le-au fost înc lcate; 

 Securitatea. surile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât 
 asigure un nivel optim de securitate a datelor cu caracter personal procesate; 

 Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Na ional  
de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, primind un num r de operator. 

 
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date, num rul de 
înregistrare trebuie s  se reg seasc  pe orice document/formular întocmit de c tre Autoritatea 
Feroviar  Român  -AFER prin care date cu caracter personal sunt colectate, stocate sau 
dezv luite. 

Drepturile persoanelor vizate  

 
Potrivit legisla iei în vigoare, persoanele vizate potrivit Legii nr. 677/2001, au urm toarele drepturi: 

 dreptul la informare 
 dreptul de acces la date  
 dreptul de interven ie asupra datelor  
 dreptul de opozi ie  
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  
 dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justi iei  

 
Dreptul la informare  

Autoritatea Feroviar  Român  -AFER este operator de date cu caracter personal, iar datele 
colectate sunt necesare în vederea îndeplinirii atribu iilor în domeniul atest rii i/sau autoriz rii 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei care desf oar  pe proprie r spundere 
activit i specifice transportului feroviar. Pentru rezolvarea solicit rilor este necesar ca formularele 
de cerere s  fie completate corect. Refuzul de a comunica datele cu caracter personal necesare 
duce la o solu ionare negativ  a cererii.  
 

Dreptul de acces la date  

Cet enii viza i conform Legii nr. 677/2001, pot solicita, printr-o cerere scris , semnat i datat , 
informa ii de la operatorul de date cu caracter personal privind urm toarele aspecte: dac  îi sunt 
prelucrate datele cu caracter personal, ce date, în ce scop, cui le dezv luie, de unde au fost 
colectate, ce mecanisme de prelucrare automat  folose te, ce alte drepturi mai are. 

 
Dreptul de interven ie asupra datelor  

Orice persoana vizat  are dreptul de a ob ine de la operator, la cerere i în mod gratuit: 

 dup  caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau tergerea datelor a c ror prelucrare nu 
este conform  Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

 dup  caz, transformarea în date anonime a datelor a c ror prelucrare nu este conform  
prezentei legi; 



 notificarea c tre ter ii c rora le-au fost dezv luite datele a oric rei opera iuni efectuate 
conform lit. a) sau b), dac  aceast  notificare nu se dovede te imposibil  sau nu presupune 
un efort dispropor ionat fa  de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

 
Dreptul de opozi ie  

Persoana vizat  are dreptul de a se opune în orice moment,din motive întemeiate i legitime 
legate de situa ia sa particular , ca date care o vizeaz  s  fac  obiectul unei prelucr ri, cu excep ia 
cazurilor în care exist  dispozi ii legale contrare. În caz de opozi ie justificat  prelucrarea numai 
poate viza datele în cauz . 

Persoana vizat  are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit i f  nici o justificare, 
ca datele care o vizeaz  s  fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau 
al unui ter , sau sa fie dezv luite unor ter i într-un asemenea scop. 

 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  

Orice persoan  are dreptul de a cere i de a ob ine: 

 retragerea sau anularea oric rei decizii care produce efecte juridice în privin a sa, adoptat  
exclusiv pe baza unei prelucr ri de date cu caracter personal, efectuat  prin mijloace 
automate, destinat  s  evalueze unele aspecte ale personalit ii sale, precum competent  
profesional , credibilitatea, comportamentul s u ori alte asemenea aspecte; 

 reevaluarea oric rei alte decizii luate în privin a sa, care o afecteaz  în mod semnificativ, 
dac  decizia a fost adoptat  exclusiv pe baza unei prelucr ri de date care întrune te 
condi iile prev zute la lit. a). 

 
Dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justi iei  

Pentru orice înc lcare a drepturilor lor, legat  de prelucrarea datelor personale, cet enii pot 
reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 operatorului de date cu 
caracter personal i mai apoi Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu 
Caracter Personal. De asemenea, persoana vizat  poate chema în judecat  operatorul de date cu 
caracter personal pentru nerespectarea drepturilor sau pentru producerea unui prejudiciu prin 
prelucrarea ilegal  a datelor. 

Pentru exercitarea drepturilor care v  revin conform legii 677/2001, v  pute i adresa cu o cerere 
scris , datat i semnat  la Autoritatea Feroviar  Român  -AFER (Calea Grivi ei, nr. 393, 
sector 1, Bucure ti, cod 010719) sau la email: afer.secretariat@afer.ro. 

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 v  
pute i adresa Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal 
sau/ i instan elor de judecat . 

Pentru mai multe detalii i informa ii v  rug m s  adresa i Autorit ii Na ionale de 
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal 

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucure ti 
Telefon: (021).252.58.88 
Fax: (021).252.57.57 
Web: http://www.dataprotection.ro/. 

 


