INFORMARE
privind aplicarea de către Inspecția Judiciară a Regulamentului UE 2016/6791
Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 („GDPR”); în activitatea sa, Inspecția Judiciară colectează date personale având
obligația să informeze în ce scopuri sunt folosite acestea și care sunt drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și prelucrate
conform GDPR.
I. Entitatea care prelucrează
datele personale

Inspecția Judiciară, instituție publică, persoană juridică cu sediul în mun. Bucuresti, blvd. Regina
Elisabeta, nr. 40, sector 5, tel. (021)3226248 şi (021)3226249, fax (021)3226296 şi (021)3226240,
e-mail: inspectie@csm1909.ro.

II. Categorii de activități
desfășurate de Inspecția
Judiciară conform legii în
legătură cu care este necesară
prelucrarea de date cu caracter
personal. Categorii de persoane
vizate de prelucrarea acestor
date.

1. Activități pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii, republicată
2. Activități ce decurg din aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor
3. Activități pentru îndeplinirea atribuțiilor privind comunicarea și informarea publică și relația cu mass
media, conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind accesul la informațiile de interes public
4. Activități de selectare și recrutare personal (concurs/examen) și de gestionare a resurselor umane
proprii Inspecției Judiciare, în conformitate cu prevederile Legilor nr. 199/1998, 317/2004,
303/2004, 304/2004 şi 153/2017, precum și ale Regulamentului–cadru referitor la promovarea
personalului plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 și modificat prin H.G. nr.
1027/2014.

III. Date personale colectate și
prelucrate de Inspecția Judiciară,
necesare pentru soluționarea
plângerilor, sesizărilor și
petițiilor adresate Inspecției
Judiciare de persoanele fizice

Pentru categoriile de activități de la punctele 1 și 2, sesizările / petițiile trebuie să fie formulate în nume
propriu şi să conțină datele de identificare, adresa de domiciliu sau de corespondență, precum și
semnătura olografă ori electronică a petiționarului. Petițiile anonime nu se iau în considerare și se
clasează.
Sesizarea Inspecției Judiciare este un act voluntar, liber, manifestat și concretizat prin transmiterea
sesizării / solicitării de orice persoană care:
 se consideră nedreptățită sau justifică un interes direct sau public în semnalarea unor aspecte /
fapte cu potențial de încălcare a prevederilor legale privind disciplina şi deontologia profesională de
magistrați, potrivit Legii nr. 317/2004;
 solicită informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public;
 exercită dreptul de petiționare, potrivit OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare
a petițiilor.

Datele cu caracter personal cuprinse în sesizări / solicitări sunt furnizate din voința proprie a petiționarului și în limitele de confidențialitate
atribuite de acesta. Responsabilitatea privind comunicarea către Inspecția Judiciară a datelor cu caracter personal ale altor persoane, membrii
de familie, rude, părți, martori, experți, avocați etc. revine petiționarului și este determinată de libera apreciere a acestuia privind importanța
comunicării acestor date; Inspecţiei Judiciare îi revine obligația de diligență privind protecția acestor date începând cu data la care documentele
ce le cuprind au fost primite în una dintre modalitățile legale de comunicare (poștă, fax, poștă electronică, depunere la registratură, personal
sau prin mandatar).
Pentru înregistrarea și soluționarea sesizărilor / solicitărilor formulate de persoane fizice, Inspecția Judiciară NU SOLICITĂ PETIȚIONARILOR:
 date personale ale altor persoane, decât petiționarul
 date de stare civilă, profesie, formare, apartenență politică, etnică sau religioasă, date privind starea de sănătate ale petiționarului sau a
altor persoane la care se face referire în sesizarea / memoriul / petiția / cererea în cauză
Comunicarea voluntară de către petiționar a unor astfel de date, inclusiv sub forma unor copii după documente de școlarizare, documente de
stare civilă, documente medicale, certificate de expertiză medico-legală privind propria persoană sau privind alte persoane (membrii ai familiei,
persoane aflate în stare de vulnerabilitate) exclude din sarcina Inspecţiei Judiciare obligația de informare și de solicitare a consimțământului
din partea persoanei vizate. Aceste date se vor afla în custodia confidențială a Inspecţiei Judiciare până la arhivarea lucrării în care au fost
conținute sau la care au fost atașate, urmând să fie gestionate conform procedurii operaționale privind activitatea de arhivare a documentelor
emise de Inspecția Judiciară.
În măsura în care datele personale astfel comunicate Inspecției Judiciare sunt relevante pentru soluționarea sesizării, în limitele procedurale
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cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

reglementate, acestea vor fi prelucrate strict în vederea soluționării sesizării / solicitării și a obligațiilor ce decurg din lege privind atribuțiile și
competențele Inspecției Judiciare.
În activitățile concrete derulate în vederea soluționării sesizărilor/solicitărilor, în conformitate cu procedurile și normele legale ce reglementează
activitatea de inspecție, în funcție de natura verificărilor, conținutul documentelor accesate și informațiile necesare pentru efectuarea lucrărilor,
Inspecția Judiciară POATE COLECTA ȘI PRELUCRA date cu caracter personal conținute în documentele accesate în sistemul informatic
ECRIS al instanțelor judecătorești, în comunicările de relații sau rezultate în urma verificărilor directe la instanțe / parchete, ori elaborate de
alte instituții / autorități și comunicate Inspecției Judiciare.
Categorii de date pe care
Inspecţia Judiciară le poate
prelucra

Categorii de date cu caracter personal
 numele și prenumele,
 numele și prenumele membrilor de familie
 sexul
 data și locul nașterii
 cetățenia
 semnătura
 datele din actele de stare civilă
 date din permisul de conducere / certificatul
de înmatriculare
 nr. dosarului de pensie
 nr. asigurării sociale / de sănătate
 telefon / fax
 adresa (corespondență / domiciliu / reședință)
 domiciliul (adresa poștală pentru comunicarea
corespondenței)
 adresa de e-mail
 profesie
 loc de muncă
 formare profesională- diplome –studii
 situație familială
 situație militară
 situație economică și financiară
 obișnuințe / preferințe / comportament

Categorii de date cu caracter special
 codul numeric personal
 seria și numărul actului de identitate /
pașaportului
 date privind starea de sănătate
 date privind săvârșirea de infracțiuni
 date privind condamnări penale / măsuri de
siguranță
 date privind sancțiuni disciplinare
 date privind sancțiuni contravenționale
 date privind cazierul judiciar
IMPORTANT!
Enumerarea acestor categorii de date în
prezenta informare nu echivalează cu colectarea
sau prelucrarea cumulativă a tuturor acestor date
cu caracter personal. De la caz la caz, funcție de
specificul sesizării și a cercetărilor / verificărilor
necesar a fi efectuate, pot fi prelucrate acele date
cu caracter personal ce prezintă relevanță pentru
analiza și soluția dispusă de inspectorul judiciar
căruia i-a fost repartizată lucrarea, în legătură cu
persoana petiționarului, persoanele vizate prin
sesizare sau cu terții la care se face referire în
conținutul sesizării.

Categorii de destinatari ai datelor
cu caracter personal colectate și
prelucrate în activitatea de
soluționare a sesizărilor /
solicitărilor adresate de persoane
fizice Inspecției Judiciare




persoane vizate2
mass media și publicul larg3, prin Compartimentul de Informare Publică și Relații cu Mass Media
și/sau pagina oficială de internet ale Inspecției Judiciare

Garanții care însoțesc
dezvăluirea datelor către terți



garanţii de ordin normativ
 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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)
 Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date
 acte normative privind organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare
 Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
 Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
 alte acte normative
 Legea nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea legii nr. 317/2004
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor
alte garanții: obligația de confidențialitate sau de respectare a secretului profesional ori de serviciu
de către persoanele care au acces sau prelucrează date cu caracter personal –
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Persoanele vizate, în sensul RGDP și prin raportare la specificul activității de soluționare a sesizărilor/petițiilor de către Inspecția Judiciară, sunt: (i) petiționarul și, după caz,
magistratul/magistrații în legătură cu activitatea cărora este formulată sesizarea, (ii) reprezentanții legali/convenționali ai persoanei vizate; (iii) instanțele judecătorești, (iv)
organele de cercetare penale; (v) autorități publice centrale/locale.
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Dacă informațiile rezultate în urma activităților desfășurate pentru soluționarea petiției/memoriului/sesizării întrunesc caracterele unor informații de interes public, datele cu
caracter personal ale persoanelor pot fi date publicității strict în limitele necesare satisfacerii dreptului la informare al publicului, cu protejarea celorlalte date cu caracter
personal ale persoanei vizate.

angajament/declarație de confidențialitate a personalului care are acces la datele cu caracter
personal colectate și prelucrate de Inspecția Judiciară.
Măsuri de asigurare a securității
prelucrării prin mijloace IT4

Datele cu caracter personal colectate în vederea exercitării atribuțiilor legale ale Inspecției Judiciare, în
cadrul activităților specifice de verificare și control și/sau pentru care persoanele și-au exprimat
consimțământul potrivit legislației în vigoare sunt păstrate în deplină siguranță și sunt folosite doar în
scopurile permise de lege și/sau, după caz, de persoana vizată.
În situația în care, în activitățile instituționale reglementate, sunt elaborate statistici sau situații
centralizatoare numeric-calitative, datele cu caracter personal sunt transformate în date anonime și
stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică. În scopul realizării de statistici,
Inspecția Judiciară nu prelucrează date cu caracter personal, ci doar valori/mărimi numerice (ex. nr. de
sesizări de un anumit tip, nr. de soluții dispuse etc.).

Scopul prelucrării datele
personale ale persoanelor fizice
care se adresează Inspecției
Judiciare cu sesizări / solicitări

Inspecţia Judiciară procesează date cu caracter personal în scopul legitim al îndeplinirii obligațiilor
legale ce revine Inspecției Judiciare și/sau pentru îndeplinirea sarcinilor care servesc interesul public
ori care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită Inspecția Judiciară.
Conform dispozițiilor legii naționale (Legea nr. 677/2001) și a GDPR, Inspecţia Judiciară are obligația
să administreze datele cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate.

Temeiul prelucrării datelor cu
caracter personal

Temeiul pentru care Inspecţia Judiciară colectează și administrează date personale ale persoanelor
fizice care i se adresează cu cereri/sesizări/memorii/plângeri Inspecției Judiciare este în primul rând
CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI care, prin adresarea unei cereri Inspecției Judiciare, inițiază o
relație instituțională, ce presupune derularea unor comunicări/ corespondențe între și cu persoane
identificate prin nume, prenume, semnătură olografă/electronică și adresa de domiciliu/ adresă de
corespondență / e-mail.
Totodată, temeiul este și unul legal, și are la bază raportul instituțional ce ia naștere între petiționar și
Inspecția Judiciară, prin înregistrarea cererii la Inspecția Judiciară, acesta fiind un temei legitim, necesar
și indispensabil îndeplinirii atribuțiilor date prin lege în competența Inspecției Judiciare.

Durata colectării datelor
personale

Datele personale colectate de Inspecția Judiciară vor fi prelucrate în atingerea scopului instituțional
specific desfășurării activităților de inspecție și control:

pe toată durata soluționării cererilor, până la data comunicării soluției (data expediției poștale sau
a transmiterii prin poștă electronică ) sau, după caz, până la data soluționării definitive a
contestației formulate împotriva soluției dispuse prin rezoluție de către inspectorul judiciar
desemnat.

ulterior finalizării activităților de soluționare și comunicare, pentru o perioadă corespunzătoare
termenelor de păstrare a arhivelor conform Nomenclatorului arhivistic al Inspecției Judiciare (link
la Nomenclator). În interiorul termenului de păstrare în arhivă, după caz, funcție de natura și
conținutul unor lucrări ulterioare, datele cu caracter personal conținute în documentele arhivate
pot fi accesate în scopul soluționării unor sesizări/cereri/plângeri curente, cu respectarea
prevederilor și procedurilor privind accesul la arhive.

Drepturi cu privire la prelucrarea
datelor personale și dreptul de
petie sau plângere

Orice persoană care adresează cereri Inspecției Judiciare are următoarele drepturi:

dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care Inspecţia Judiciară le prelucrează

dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate

dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;

dreptul de ștergere a datelor prelucrate conform legii, sau, după caz, consimțământul a fost retras,
ori a existat o prelucrare ilegală etc5;

dreptul la restricționarea datelor personale;

dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;

dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;

dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune
prelucrării datelor personale.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele care au comunicat date proprii cu caracter
personal Inspecției Judiciare au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa
dpo@inspectiajudiciară.ro prin care să își exercite în mod just și licit dreptul de intervenție garantat prin
Regulament.
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Sistem IT securizat, licenț server și soft., acordare de drept de acces pe nivele de acces, sistem propriu de gestiune a accesului la resurse IT (Active Directory
inspectiajudiciara.ro); server de back-up care sa asigure continuitatea activității utilizatorilor in cazul unor incidente IT.;politici și proceduri care reglementează activitatea
utilizatorilor de resurse informatice de la nivelul Inspecției Judiciare.; conexiunea exterior STS.
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Solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal din evidențele Operatorului (Inspecția Judiciară) nu poate aduce limitări exercitării atribuțiilor specifice și/sau activităților
derulate de Inspecția Judiciară, conform legii.

Date personale transmise către
alți destinatari

Pentru a desfășura activitățile procedurale necesare soluționării cererilor adresate Inspecției Judiciare,
este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare din România sau
din afara ei sau a Uniunii Europene, asigurându-ne totodată că instituim garanții adecvate pentru
protejarea acestor date.

