
 

 

Aviz privind protecția datelor - restricționarea drepturilor persoanelor vizate  
 
În temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725, persoanele vizate1 au dreptul de a fi informate cu privire 
la prelucrarea datelor lor cu caracter personal realizată de către Parlamentul European și au, 
totodată, dreptul de acces la aceste date, de rectificare, de ștergere și de restricționare a prelucrării 
acestor date, precum și dreptul la opoziție și la portabilitatea datelor și dreptul de notificare a 
părților terțe cu privire la orice rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor lor cu 
caracter personal.2 Cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal sunt aduse la 
cunoștința persoanelor vizate în anumite circumstanțe. Instituția asigură, de asemenea, 
confidențialitatea comunicațiilor electronice. 

Cu toate acestea, Parlamentul European are posibilitatea de a restricționa exercitarea anumitor 
drepturi ale persoanelor vizate asupra datelor cu caracter personal care le privesc în contextul 
următoarelor activități sau proceduri desfășurate de Parlamentul European: prevenirea internă a 
incidentelor de securitate și investigarea acestora, anchete de securitate și investigații auxiliare; 
proceduri disciplinare, anchete administrative și investigații privind chestiuni legate de personal; 
proceduri de selecție; dosare medicale; examinarea plângerilor depuse de membri ai personalului; 
audituri interne; proceduri judiciare; monitorizare financiară sau investigații financiare; și 
cooperarea cu OLAF și cu autoritățile naționale în contextul anchetelor penale sau financiare.  
 
Prin intermediul prezentului aviz persoanele vizate sunt informate că, în temeiul Regulamentul 
(UE) nr. 2018/17253 și al Deciziei Biroului din 17 iunie 2019, unul sau mai multe dintre drepturile 
menționate anterior pot fi restricționate, cu excepția dreptului la opoziție și a dreptului la 
portabilitatea datelor, pentru un interval de timp limitat, pentru a proteja scopul uneia dintre 
activitățile sau procedurile desfășurate de Parlamentul European, astfel cum sunt menționate mai 
sus. Orice astfel de restricție va avea un caracter limitat în timp, proporțional și conform cu 
substanța drepturilor prevăzute mai sus. Aceasta va înceta de îndată ce circumstanțele care 
justifică restricția nu mai sunt aplicabile.  
 
În conformitate cu regulamentul, persoanele vizate vor fi informate cu privire la principalele motive 
care justifică aplicarea unei restricții, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar 
anula efectul restricției ca atare. În cazul în care furnizarea de informații este amânată sau 
refuzată4, Parlamentul European va informa persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor lor 
cu caracter personal, precum și cu privire la principalele motive care justifică aplicarea restricției, 
după încetarea acesteia. 
 

Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la AEPD la adresa: edps@edps.europa.eu cu 
privire la domeniul de aplicare a restricției sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene.  
 
 

                                                           
1 Termenul de „persoane vizate” se referă la persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate de Parlamentul European. 
2 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoană vizată”). 
3 Articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725.  
4 Articolul 25 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725.  
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