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SARCINILE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor)

CAPITOLUL IV: Operatorul și persoana împuternicită de operator
Secţiunea 4: Responsabilul cu protecția datelor
Art. 39: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt
colectate de la persoana vizată
(1) Responsabilul cu protecția datelor are următoarele sarcini:
(a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum
și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul
prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la
protecția datelor;
(b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii
sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale
persoanei împuternicite de operator 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, în conformitate cu articolul 35;
(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind
aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36,
precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.
(2) 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.
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