COMISIA EUROPEANĂ

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Această declarație de confidențialitate oferă informații cu privire la prelucrarea și protecția
datelor dumneavoastră cu caracter personal
Operațiunea de prelucrare: Sistemul de informare al pieței interne
Operatorul de date: Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie,
Antreprenoriat și IMM-uri, Unitatea B.5 – Centrul de servicii pentru piața unică (denumită în
continuare „DG GROW - Unitatea B.5”)
Referința înregistrării: DPR-EC-00373
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1. Introducere
Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) și-a asumat angajamentul de a asigura
protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea vieții dumneavoastră
private. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).
Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu
caracter personal, cum colectăm, tratăm și protejăm toate datele cu caracter personal care ne
sunt furnizate, cum utilizăm informațiile obținute astfel și ce drepturi aveți în raport cu datele
dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație sunt indicate datele de contact
ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile,
ale responsabilului cu protecția datelor, precum și ale Autorității Europene pentru Protecția
Datelor.
Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Sistemul de informare al pieței interne”
întreprinsă de operatorul de date sunt prezentate mai jos.
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2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Obiectivul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) este de a ameliora funcționarea pieței
unice, facilitând cooperarea administrativă și asistența reciprocă dintre statele membre. În acest
scop, pune la dispoziție un instrument fiabil pentru schimbul securizat de informații (inclusiv
anumite date cu caracter personal) între administrațiile naționale ale statelor membre ale SEE
și, în cazul în care se prevede astfel în actele aplicabile ale Uniunii, Comisia, organismele, oficiile
și agențiile Uniunii. IMI funcționează în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
(„Regulamentul IMI”) și poate fi utilizat pentru cooperarea administrativă în domeniile
enumerate în anexa la Regulamentul IMI și pentru proiectele-pilot (articolul 4 din Regulamentul
IMI). Schimburile de informații se desfășoară în mod structurat, în conformitate cu procedurile
și fluxurile de lucru stabilite și, în majoritatea cazurilor, se bazează pe întrebări și răspunsuri
traduse anterior.
Această declarație de confidențialitate acoperă partea din IMI de care răspunde Comisia
(operatorul de date), și anume:
a) asigurarea securității, disponibilității, întreținerii și dezvoltării software-ului și a
infrastructurii IT pentru IMI;
b) colectarea datelor cu caracter personal și înregistrarea utilizatorilor Comisiei, ai
organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și ai coordonatorilor naționali IMI, precum și
stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor IMI;
c) stocarea, blocarea, ștergerea și (în anumite cazuri specifice, la solicitarea autorităților
competente) recuperarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care fac obiectul
unui schimb de informații, dar nu colectarea sau consultarea acestora.
Prin urmare, această declarație de confidențialitate nu se referă la acele activități de prelucrare
a datelor efectuate de statele membre în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din
Regulamentul IMI.
Comisia prelucrează și protejează datele cu caracter personal în IMI, așa cum se prevede în
capitolele II-V din Regulamentul IMI.
Scopul prelucrării datelor
I.

II.

Comisia trebuie să aibă acces la datele de contact ale utilizatorilor IMI pentru a coopera
eficient cu statele membre în ceea ce privește gestionarea sistemului. Aceste date pot fi
prelucrate de Comisie numai în scopuri compatibile cu Regulamentul IMI, cum ar fi
monitorizarea utilizării sistemului de către coordonatorii IMI și de către Comisie,
inițiativele privind comunicarea, formarea și sensibilizarea, precum și colectarea de
informații referitoare la cooperarea administrativă sau la asistența reciprocă în cadrul
pieței interne.
În ceea ce privește stocarea temporară a datelor cu caracter personal ale cetățenilor
care fac obiectul unui schimb de informații între autoritățile naționale, scopul
prelucrării datelor în IMI este de a sprijini cooperarea administrativă dintre autoritățile
competente din statele membre în conformitate cu legislația UE privind piața internă, în
anexă la Regulamentul IMI, sau care fac obiectul unui proiect-pilot în temeiul articolului
4 din Regulamentul IMI.

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate pentru niciun proces decizional automatizat și nici
pentru crearea de profiluri sau pentru marketing direct.
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3. Pe ce temeiuri juridice ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii unei obligații
legale care îi revine operatorului (articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
2018/1725), în conformitate cu articolele 3, 4 și 8 și cu anexa la Regulamentul (UE) nr.
1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Decizia
2008/49/CE a Comisiei („ Regulamentul IMI”).
4. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?
Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, Comisia prelucrează următoarele categorii
de date cu caracter personal:


datele de contact ale utilizatorilor IMI: numele, numărul de telefon profesional, numărul
de fax, denumirea organizației și adresa de e-mail. Colectăm aceste date direct de la
persoana/organizația vizată.



datele cu caracter personal ale persoanelor care fac obiectul unui schimb de informații:
tipurile de date sunt determinate de legislația aplicabilă privind piața internă. Comisia
nu este nevoită să aibă acces la aceste date, care sunt stocate pe serverele sale, cu
excepția cazului în care acest lucru este impus de o dispoziție a unuia din actele Uniunii
enumerate în anexă sau face obiectul unui proiect-pilot în temeiul articolului 4 din
Regulamentul IMI.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Păstrăm datele cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară îndeplinirii
obiectivelor menționate mai sus.
I. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor IMI (angajații din cadrul autorităților competente)
vor fi păstrate atâta timp cât aceștia sunt utilizatori IMI. În momentul în care persoanele fizice
nu mai au statutul de utilizatori IMI, datele lor cu caracter personal vor fi blocate (nu vor putea
fi accesate prin interfața uzuală IMI) pe o perioadă de 3 ani. Aceste date pot fi prelucrate numai
în scopul producerii unei dovezi care să ateste efectuarea unui schimb de informații și vor fi
șterse după expirarea termenului de trei ani.
II. Datele cu caracter personal ale persoanelor care fac obiectul unui schimb de informații sunt
păstrate în conformitate cu normele prevăzute în actul relevant al Uniunii. În cazul în care în
actul Uniunii nu se indică nicio durată, datele cu caracter personal sunt blocate după 6 luni de la
încheierea oficială a procedurii de cooperare administrativă. Utilizatorii IMI nu au acces la datele
blocate, iar acestea sunt șterse în mod automat după 3 ani de la încheierea oficială a procedurii
administrative. Informațiile anonime referitoare la procedură vor fi păstrate în IMI în scop
statistic.
6. Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date
încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene.
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Comisia se asigură că IMI respectă cerințele aplicabile tuturor sistemelor informatice ale
Comisiei, conform Deciziei (UE/Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind
securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.
Pentru a proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și
organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online,
să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat, ținând seama
de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal prelucrate.
Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter
personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul
desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.
De asemenea, toți utilizatorii IMI trebuie să aplice măsuri organizatorice de securitate în ceea ce
privește procesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională. În
special, trebuie aplicate măsuri de securitate corespunzătoare în ceea ce privește datele cu
caracter personal extrase din IMI și ulterior prelucrate în afara sistemului (de exemplu, într-un
raport tipărit sau sub altă formă în arhive).
7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt divulgate?
În calitate de utilizator IMI, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat
personalului Comisiei responsabil cu efectuarea operațiunii de prelucrare în cauză și
personalului autorizat din statele membre, în conformitate cu principiul „necesității de a
cunoaște”. Acești membri ai personalului respectă dispozițiile legale și, atunci când este
necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.
Comisia furnizează și gestionează software-ul și infrastructura IT pentru IMI, garantează
securitatea IMI, gestionează rețeaua coordonatorilor naționali IMI și este implicată în formarea
utilizatorilor IMI și în acordarea de asistență tehnică pentru aceștia. Comisia are acces numai la
datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în
baza Regulamentului IMI.
Conform prevederilor de la articolul 15 din Regulamentul IMI, membrii echipei IMI din cadrul
Comisiei au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor IMI.
În principiu, personalul Comisiei nu are acces la datele cu caracter personal ale cetățenilor care
fac obiectul schimburilor de informații („persoana care face obiectul schimbului de date”), cu
excepția cazului în care un act juridic prevede un rol pentru Comisie. Cu toate acestea, din
motive tehnice, este posibil ca membrii echipei IMI din cadrul Comisiei să fie nevoiți să
prelucreze datele cu caracter personal ale unei persoane vizate pentru:




a extrage, la cererea unei autorități competente, datele cu caracter personal care au
fost blocate și cu privire la care persoana vizată și-a exercitat dreptul de a le accesa,
corecta sau șterge
a șterge datele cu caracter personal din IMI înainte de expirarea termenului normal
de păstrare, la cererea expresă a unei autorități competente implicate în procedura
de cooperare administrativă și cu condiția ca persoana vizată să-și exprime acordul
în acest sens.

Informațiile cu caracter personal conținute în IMI nu vor fi divulgate unor părți terțe, cu excepția
cazului în care acest lucru este necesar în scopul aplicării legii.
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8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?
În calitate de utilizator IMI sau de persoană care face obiectul schimbului de date, beneficiați de
drepturi specifice în temeiul articolelor 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de
dreptul de a accesa, de a rectifica sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și
de dreptul de a restricționa prelucrarea lor. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă
opune prelucrării sau aveți dreptul la portabilitatea datelor.
I.

În calitate de utilizator IMI, vă puteți exercita drepturile contactând Comisia sau, în cazul
unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de
asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact sunt
indicate în secțiunea 9 de mai jos.
Toate cererile de acces la date cu caracter personal vor fi tratate în termen de o lună.
Orice alte cereri menționate mai sus vor fi tratate în termen de 15 zile lucrătoare.

II.

În cazul în care considerați că sunteți o persoană care face obiectul unui schimb de
informații în IMI și doriți să accesați datele dumneavoastră cu caracter personal sau să
le ștergeți/modificați, puteți contacta administrația sau organismul profesional cu care
ați colaborat sau orice alt utilizator IMI care a fost implicat în procedura de cooperare
administrativă care v-a vizat.
Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit, puteți contacta un alt utilizator IMI
implicat în cerere sau puteți formula o plângere către autoritatea responsabilă cu
protecția datelor. Lista autorităților responsabile cu protecția datelor este disponibilă la
adresa
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

În unele cazuri, este posibil ca în legislația națională sau în cea a UE să fie prevăzute excepții la
dreptul de a vă accesa, rectifica sau șterge datele cu caracter personal.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul unor operațiuni de prelucrare specifice, vă
rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră (și anume, să furnizați numărul/numerele de
evidență din registru, după cum se specifică în secțiunea 10 de mai jos).
9. Informații de contact
Operatorul de date
Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți
observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la
colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta operatorul
de date:
Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG
GROW), Unitatea B.5 – Centrul de servicii pentru piața unică –
E-mail: GROWIMI@ec.europa.eu.
Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei
În caz de dezacord cu operatorul de date, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor
(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în privința aspectelor legate de prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.
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Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea
Europeană
pentru
Protecția
Datelor
(edps@edps.europa.eu
sau
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en) dacă sunteți de
părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost
încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu
caracter personal.
10. Unde puteți găsi mai multe informații?
RPD din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate.
Puteți consulta registrul accesând linkul: http://ec.europa.eu/dpo-register.
Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de
înregistrare: DPR-EC-00373.
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