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• Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 133
din 08.07.2011 în vigoare din 4.04.2012.
• Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și Consiliului
din 24 octombrie 1995.

datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o
persoană fizică identificată sau identificabilă.

• număr de identificare;
• aspecte fizice;
• fiziologice;
• psihice;
• economice;
• culturale;
• sociale.

Noțiuni, cadrul normativ



Noțiuni, cadrul normativ

Prelucrarea datelor cu caracter 
personal

• colectarea,
• înregistrarea, 
• organizarea, 
• stocarea, 
• păstrarea, 
• restabilirea, 
• adaptarea ori modificarea, 
• extragerea, 
• consultarea, 
• utilizarea, 

dezvăluirea prin:
• transmitere, 
• diseminare sau în orice alt mod, 
• alăturarea ori combinarea, 
• blocarea, 
• ştergerea sau distrugerea.



Subiect al datelor cu caracter personal este persoană fizică identificată 
sau identificabilă direct sau indirect

Drepturile subiectului datelor cu caracter personal:

• la informare (identitatea operatorului, scopul prelucrării ș.a.);
• de acces la datele cu caracter personal;
• de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
• de opoziție;
• de a nu fi supus unei decizii individuale;
• de acces la justiție.

Subiectul 



• statul de destinație asigură un nivel adecvat de protecție

autorizarea Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal; 

• statul de destinație nu asigură un nivel adecvat de protecție

numai cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal,  
exprimat expres şi necondiționat, în formă scrisă sau electronică.

Transmiterea transfrontalieră



• notificarea fiecărui sistem de prelucrare a datelor cu caracter personal.
• notificare se face online, pe site-ul Centrului, cu depunerea ulterioară 
a tuturor actelor și pe suport de hârtie. 

Centrul este în drept:
• Să efectueze verificarea prealabilă în cazul efectuării operațiunilor de 
prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, cele care 
fac obiectul transmiterii transfrontaliere. 
• Perioada verificării - 45 de zile, (prelungită cu încă 45 de zile).
• Verifică originea datelor, tehnologia, măsurile de securitate.
• În temen de 30 de zile din data depunerii cererii să adopte o decizie.

Procedura de notificare



Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

este în drept să aplice amenzi de până la 300 unități convenționale 
(15 000 MDL) și de a interzice desfășurarea unei anumite activități 
pe un termen de la 3 luni la un an.

Organul de control, sancțiuni



• Decizia nr. 581 din 10.09.2015 privind aprobarea formularului tipizat de 
informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video

• Salariații pot fi supravegheați prin dispozitive video dacă au 
consimțit în scris 

Supraveghere video



CONTACTE

Ne puteți găsi la următoarea adresă:

Bd. Renașterii Naționale 14, of. 6 a
Chisinău, MD 2024, Moldova

Telefon: +373 22 600445
Fax: +373 22 600448
inna.sotchi@htp.md info@htp.md, www.htp.md
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