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Anexa nr. 2 

Politica  privind  evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu 

caracter personal către terți 

 

I. Cadrul general  

(1) Prezenta politică reglementează modul în care sunt analizate și tratate solicitările 

de dezvăluire de date cu caracter personal ale membrilor Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, numită în continuare „Asociația”, formulate 

de către terți, inclusiv instanțe judecătorești și alte organe judiciare.  

(2) Pentru ca o cerere de dezvăluire de date cu caracter personal să fie validă, aceasta 

trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 să fie formulată în scris 

 să includă numele solicitantului, calitatea acestuia și o adresă de 

corespondență (poștală, email) 

 să descrie informația solicitată și scopul în care solicită această informație. 

(3) Solicitantul poate fi o persoană fizică, o persoană juridică (societate comercială, 

organizație, autoritate publică etc.), însă în oricare dintre ipostaze trebuie să își 

dezvăluie identitatea reală (numele/denumirea). 

(4) O descriere a informației solicitate va fi considerată validă dacă aceasta conține 

suficiente detalii pentru a o distinge de celelalte informații deținute de Asociație. 

(5) Dacă descrierea este neclară sau ambiguă, Asociația este îndreptățită să îi ceară 

solicitantului clarificări.  

 o cerere de dezvăluire condiționată de circumstanțe care rămân 

neschimbate (de exemplu, ”dacă nu se întâmplă să ……, vă rog să îmi 

comunicați informații despre…”) va fi considerată validă.  

 dacă o cerere de dezvăluire de date cu caracter personal este condiționată 

de o schimbare a circumstanțelor sau de producerea unor evenimente 

viitoare (de exemplu, ”în eventualitatea în care…., vă rog să îmi 

comunicați informații despre ….”) aceasta va fi considerată invalidă. 

 dacă cererea are ca obiect chiar datele cu caracter personal ale 

solicitantului (membru al Asociației), aceasta va fi tratată ca drept de acces 

la datele cu caracter personal, conform Art. 15 al Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. 

 dacă solicitarea este ilizibilă, va fi considerată invalidă. Într-o astfel de 

situație, Asociația va oferi însă solicitantului posibilitatea de a transmite o 

versiune lizibilă.  

(6) Solicitările transmise prin intermediul rețelelor de socializare (paginile de social 

media ale Asociației) vor fi considerate valide dacă îndeplinesc criteriile prevăzute 

de art. (2). În acest caz, Asociația va solicita o adresă de corespondență la care să 

fie transmis răspunsul. 

 

II. Evaluarea legalității cererilor de dezvăluire de date cu caracter personal: 

(7) După validarea unei cereri de dezvăluire de date cu caracter personal de către 

responsabilul cu protecția datelor, conform criteriilor prevăzute de art. (2), trebuie 

luată în considerare legalitatea solicitării în corelație cu protejarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului acestora la 

protecția datelor cu caracter personal. 

(8) Sunt situații în care dreptul Uniunii sau dreptul intern ar putea restricționa printr-o 

măsură legislativă domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute de 

art. 12-22 și art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 

al Consiliului, în măsura în care o astfel de restricție respectă esența drepturilor și 

libertăților fundamentale și constituite o măsură necesară și proporțională într-o 

societate democratică. Aceste situații sunt legate de: 

(a) securitatea națională; 

(b) apărarea; 

(c) securitatea publică; 

(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor 

sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva 

amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; 

(e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene 

sau ale unui stat membru, în special un interes public economic sau 

financiar important, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în 

domeniul sănătății și al securității sociale; 

(f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; 

(g) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în 

cazul profesiilor reglementate; 
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(h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și 

ocazional, de exercitarea autorității oficiale în cazurile menționate la 

literele (a)-(e) și (g); 

(i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; 

(j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil. 

(9) În astfel de situații, descrise de art. (8), în care temeiul legal justificat sau interesul 

public poate prevala asupra drepturilor și libertăților persoanei vizate, trebuie 

analizată măsura în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este necesară și 

proporțională și dacă poate aduce prejudicii persoanei vizate (de exemplu, 

restrângerea dreptului de practică sau limitarea accesului la piața serviciilor de 

evaluare pe baza unor criterii discriminatorii etc.). 

(10) Fiecare cerere de dezvăluire de date cu caracter personal va fi analizată cu atenție 

de către responsabilul cu protecția datelor, împreună cu departamentele relevante și 

vor fi furnizate acele informații necesare exercitării interesului public, fără a aduce 

atingere, în mod nenecesar, drepturilor și libertăților persoanei vizate. Astfel, nu 

vor fi dezvăluite excesiv date cu caracter personal (sau toate datele deținute despre 

persoana vizată) dacă acestea nu au legătură cu solicitarea legitimă și nu fac 

obiectul scopului în care au fost cerute.  

(11) În cazul în care Asociația are dubii cu privire la scopul și legalitatea cererii de 

dezvăluire a datelor cu caracter personal ale membrilor săi, poate solicita clarificări 

înainte de a formula un răspuns, pentru a se asigura că informațiile pot fi transmise 

în siguranță, cu respectarea reglementărilor referitoare la protecția datelor. 

(12) Totodată, Asociația va avea în vedere, înainte de a răspunde solicitării, drepturile și 

libertățile altor persoane vizate care pot fi identificate cu ajutorul datelor cu 

caracter personal furnizate despre persoana care face obiectul cererii. 

(13) În cazurile prevăzute la art. (8), Asociația ar putea fi obligată să nu informeze 

persoana vizată despre solicitarea privind dezvăluirea datelor sale cu caracter 

personal, atunci când acest lucru poate aduce atingere scopului 

solicitării/investigației.   

(14) Asociația va păstra o copie a solicitărilor de dezvăluire a datelor cu caracter 

personal aparținând membrilor săi, precum și a răspunsurilor formulate (incluzând 

și datele cu caracter personal dezvăluite). Acestea pot  fi necesare ca probe în 

eventualitatea în care persoanele vizate ar putea acționa în instanță Asociația pentru 

încălcarea obligației de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate. 

(15) În ceea ce privește prelucrarea și accesul public la documente oficiale, datele cu 

caracter personal din documentele oficiale deținute de Asociație pentru îndeplinirea 

unei sarcini care servește interesului public pot fi divulgate în conformitate cu 
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dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, pentru a stabili un echilibru între accesul 

public la documente oficiale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. 

(16) Evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal 

aparținând membrilor Asociației va fi realizată de persoanele/departamentele 

competente, responsabile cu soluționarea documentelor, cu consultarea 

responsabilului cu protecția datelor. 

(17) În cazul în care o cerere de dezvăluie a datelor cu caracter personal nu îndeplinește 

criteriile enunțate anterior, Asociația poate refuza să comunice informațiile în 

cauză, motivând această decizie în răspunsul transmis solicitantului. 

(18) Termenele de răspuns sunt cele prevăzute de Procedura privind circuitul 

documentelor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, ale cărei prevederi le completează. 

 

III. Responsabilități  

(19) În cazurile în care Asociația acționează în calitate de operator de date cu caracter 

personal ale celor vizați de cererile de dezvăluire de informații, se vor aplica 

prevederile prezentei proceduri. 

(20) În cazurile în care Asociația acționează ca împuternicit în relație cu persoanele 

vizate de o cerere de dezvăluire de date cu caracter personal, responsabilul cu 

protecția datelor va redirecționa cererea către operatorul de date competent, în 

numele căruia Asociația prelucrează datele cu caracter personal. 

 

 

IV. Gestionarea documentelor realizate în baza prezentei proceduri 

 

Denumirea 

documentului 

Localizarea 

documentelor 

Departament 

responsabil de 

arhivare 

Măsuri pentru 

asigurarea 

protecției 

datelor 

Perioada de 

stocare 

Cereri de 

dezvăluire de 

date cu 

caracter 

personal 

Arhiva 

ANEVAR* 

Departament 

evidență membri 

/ Director 

general 

Doar persoanele 

autorizate pot 

accesa dosarele 

10 ani 
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Răspunsuri la 

cererile de 

dezvăluire de 

date cu 

caracter 

personal 

Arhiva 

ANEVAR 

Departament 

evidență membri 

/ Director 

general 

Doar persoanele 

autorizate pot 

acces dosarele 

10 ani 

* Arhiva ANEVAR cuprinde totalitatea documentelor stocate în format fizic și/sau electronic. 

 


