
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ȘTEFAN BĂNULESCU IALOMIȚA 

 

REGULAMENT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  Scopul acestui regulament este de a garanta şi proteja drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

        Regulamentul  se aplică în cadrul Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița 

prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, 

precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care 

fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea 

sistem. 

         Regulamentul se aplică activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate 

de compartimentele Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu”Ialomița, în calitatea acestora de 

operatori sau împuterniciţi ai operatorilor. 

        Documentele de referință care stau la baza acestui Regulament sunt: 

        - Legea bibliotecilor nr.334/ 2002 modificată și actualizată 

        - Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) 

 - Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

        - Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor electronice 

        - Legea nr. 102/ 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu modificările ulterioare) 

       - Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” 

Ialomița 

Definiții ale termenilor utilizați 

 Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată 

sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct 

sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mulţi 

factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 



 Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot 

fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă. 

 Destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 

inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt 

dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în 

cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari. 

 Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv 

autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi 

mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act 

normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este 

desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. 

 Persoană vizată - persoana ale cărei date sunt colectate şi/ sau prelucrate. 

 Persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept 

privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 

acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care 

se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, 

alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. 

 Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date 

cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură 

este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale 

ori geografice. 

 Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese. 

 Terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv 

autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, 

operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului 

sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date. 

 



  Scopul şi motivaţia colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal 

 Art.1. Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița este înregistrată ca operator în 

Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal şi prelucrează datele cu 

caracter personal a următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut în 

prezenta procedură: 

utilizatori și beneficiari ai Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița. 

 Art.2. Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate 

despre categoriile de persoane fizice prevăzute la art.1. 

 Art.3. Scopul colectării datelor este: 

 a) Pentru persoanele prevăzute la art.1: servicii ale Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” 

Ialomița pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: informare, documentare și 

petrecerea timpului liber. De asemenea, informaţiile colectate de către Biblioteca Județeană 

„Ștefan Bănulescu” Ialomița prin intermediul compartimentelor sale sunt folosite pentru analize 

şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor manageriale. 

 Art.4. (1) Motivaţia pentru care Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița 

colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată 

lua decizii coerente şi corecte în managementul instituției. 

 (2) De asemenea, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița colectează şi o serie 

de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de e-mail, telefon etc.) în 

vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu beneficiarii sau reprezentanţii legali ai acestora 

precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice utilizând comunicarea prin sistemul 

poştei electronice. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce 

la imposibilitatea ca Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița să transmită informaţii 

despre serviciile sale. 

 Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal 

 Art.5. Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către Biblioteca Județeană „Ștefan 

Bănulescu” Ialomița şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, 

reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi cu drept de acces ai operatorului, împuternicitul 

operatorului, alte persoane fizice/ juridice care prelucrează datele personale  în numele 



operatorului, autoritatea judecătorească, Poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii 

abilitate de lege să solicite informaţii. 

 Art.6. (1) Are calitatea de operator Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița 

dacă stabilește scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

(2) Are calitatea de utilizator al datelor cu caracter personal, denumit în continuare 

utilizator, personalul operatorului sau al împuternicitului acestuia ale cărui atribuţii de serviciu 

presupun operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 Art.7. Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița are în principal următoarele 

obligaţii: 

a) să asigure informarea persoanelor vizate şi să respecte drepturile acestora; 

b) să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal; 

c) să respecte prezenta procedură privind măsurile de protecţie a persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Art.8. (1) La nivelul Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița se constituie 

Comisia pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal, având următoarele 

atribuţii: 

a) asigură elaborarea/ modificarea procedurii pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

b) asigură implementarea şi monitorizează respectarea normelor procedurale în materia 

prelucrării datelor cu caracter personal de către conducătorii operatorilor; 

c) analizează vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor 

cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

d) analizează orice încălcare a normelor de protecţie a datelor cu caracter personal de natură a 

prejudicia drepturile persoanei vizate, cu privire la măsurile dispuse pentru identificarea 

persoanei responsabile şi limitarea efectelor unei diseminări neautorizate a datelor, precum şi cu 

privire la situaţiile în care au fost emise recomandări sau aplicate sancţiuni de către Autoritatea 

naţională de supraveghere sau când aceasta a dispus efectuarea unui control prealabil ori a unor 

investigaţii; 

e) elaborează Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru supravegherea prelucrării datelor 

cu caracter personal. 



(2) Comisia poate avea 3-5 membri numiţi prin decizia managerului Bibliotecii Județene 

„Ștefan Bănulescu” Ialomița. 

(3) Comisia va fi condusă de un preşedinte, propus dintre bibliotecarii Serviciului Relații 

cu publicul şi va avea în componenţă, în mod obligatoriu: un reprezentant al Compartimentului 

Financiar - Contabil. 

 Art.9. (1) Persoana desemnată în cadrul Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița 

este responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal şi are următoarele atribuţii principale: 

a) stabilește scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când acestea 

sunt necesare pentru exercitarea unor competenţe legale; 

b) asigură elaborarea procedurilor proprii şi, după aprobarea acestora de către CA al Bibliotecii 

Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița, le pune în aplicare; 

c) asigură implementarea şi monitorizează respectarea normelor procedurale în materia 

prelucrării datelor cu caracter personal de către utilizatori; 

d)  coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter 

personal la nivelul operatorului; 

e)  asigură desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în acest domeniu; 

f)  dispune măsuri de completare sau, după caz, de modificare a fişei posturilor utilizatorilor; 

g) analizează şi dispune în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea dreptului de acces al 

utilizatorilor la sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; 

h) dispune măsuri pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; 

i) coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate; 

j)  ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate; 

k) analizează periodic activitatea utilizatorilor; 

l) informează operativ managerul Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița despre 

vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter 

personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

m) informează managerul Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița în legătură cu orice 

încălcare a normelor de protecţie a datelor cu caracter personal de natură a prejudicia drepturile 

persoanei vizate, cu privire la măsurile dispuse pentru identificarea persoanei responsabile şi 

limitarea efectelor unei diseminări neautorizate a datelor, precum şi cu privire la situaţiile în care 



au fost emise recomandări sau aplicate sancţiuni de către Autoritatea naţională de supraveghere 

sau când aceasta a dispus efectuarea unui control prealabil ori a unor investigaţii. 

 Art.10. (1) Utilizatorii au următoarele obligaţii specifice: 

a) să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal precum şi ale prezentei proceduri; 

b) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la 

aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face 

prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării 

tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de 

lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care 

pot fi exercitate aceste drepturi; 

c) să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi 

să acorde sprijin conducătorului operatorului pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia; 

d) să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/ codului de 

acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

e) să respecte măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator; 

f) să informeze de îndată conducerea operatorului despre împrejurări de natură a conduce la o 

diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ 

prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la 

cunoştinţă. 

 (2) Pentru fiecare utilizator, fişa postului se completează în mod corespunzător cu 

atribuţiile prevăzute la al. (1). 

 Art.11. (1) Înainte de începerea activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

utilizatorul trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea normelor 

de protecţie a acestor date. Se utilizează formularul F-01-PS-06. 

(2) Utilizatorul poate prelucra date cu caracter personal doar pe perioada în care ocupă 

funcţia respectivă. 

(3) Extinderea sau restrângerea atribuţiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se 

dispune de operator atunci când utilizatorul se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) la modificarea raporturilor de muncă; 



b) la modificarea atribuţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în fişa 

postului. 

(4) Dreptul de acces al utilizatorului la sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal 

se suspendă pe perioada în care acesta se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) se află în concediu fără plată, concediu medical, concediu pentru creşterea sau îngrijirea 

copilului minor, pentru o perioadă mai mare de 3 luni; 

b) se află în concediu de maternitate sau concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) urmează un curs sau o specializare cu scoatere din program, pentru o perioadă mai mare de 3 

luni; 

d) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care faţă de utilizator se efectuează 

cercetări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea dispoziţiilor legale; 

e) alte cazuri prevăzute de lege. 

 Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate 

  Art.12. Dreptul de a fi informat 

 În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, 

operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu 

excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: 

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 

furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; 

existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de 

intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, 

ţinând seama de specificul prelucrării. 

 Art.13. Dreptul de acces la date 

 (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Biblioteca Județeană „Ștefan 

Bănulescu” Ialomița, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că 

datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în 

care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, 

împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 



a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii 

sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a 

oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice 

prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, 

precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

(2) Persoana vizată poate solicita de la operator - Biblioteca Județeană „Ștefan 

Bănulescu” Ialomița informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, 

înregistrată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie 

comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de 

corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

(3) Operatorul (Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița) este obligat să 

comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea 

eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit al. (2). 

 Art.14. Dreptul de intervenţie asupra datelor 

 (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod 

gratuit: 

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este 

conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate 

conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un 

efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la al. (1), persoana vizată va înainta operatorului 

o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă 

doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă 

electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face 

numai personal. 



(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul al. (1), precum şi, dacă 

este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la 

persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni 

a solicitantului exprimate potrivit al. (2). 

 Art.15. Dreptul de opoziţie 

(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 

legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, 

cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată 

prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici 

o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele 

operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. 

 (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la al. (1) şi (2) persoana vizată va înainta 

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată şi semnată. În cerere solicitantul 

poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi 

de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va 

face numai personal. 

 (4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul al. (1) 

sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter 

personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu 

respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit al. (3). 

 Art.16. Dreptul de a se adresa justiţiei 

(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de 

supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror 

drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. 

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter 

personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Art.17. (1) Operatorii şi împuterniciţii acestora prelucrează date cu caracter personal care 

pot face ulterior obiectul unui sistem de evidenţă, automat sau neautomat, ori care sunt destinate 

să fie incluse într-un asemenea sistem, în mod distinct, pentru realizarea activităţilor Bibliotecii 



Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița  pentru realizarea obiectului de activitate principal, 

respectiv: informare, documentare și petrecere a timpului liber. 

 Art.18. Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza prin mijloace automate 

sau neautomate în cadrul unor operaţiuni ori seturi de operaţiuni, fără a fi limitate la acestea, 

după cum urmează: 

a) colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace 

legale şi din orice sursă; 

b) înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori 

neautomat, care poate fi registru, fişier automat, bază de date sau orice altă formă de evidenţă 

organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de 

modalitatea în care se înscriu datele; 

c) organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform 

unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/ 

optimizării activităţilor de prelucrare a acestora; 

d) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin 

efectuarea copiilor de siguranţă; 

e) adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor 

prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate; 

f) modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu 

caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate; 

g) extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul 

utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială; 

h) consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter 

personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de 

operaţiuni de prelucrare ulterioară; 

i) utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în 

interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, 

inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare; 

j) dezvăluirea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, 

transmitere, diseminare sau în orice alt mod;  

k) alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja  



existente, pe care nu le modifică; 

 l) combinarea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal 

separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri 

anume determinate;  

m) blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;  

n) ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter 

personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la 

atingerea scopului  pentru  care au fost introduse,  caducitatea,  inexistenţa, 

inexactitatea; 

o) transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop 

anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice; 

p) distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, 

prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter 

personal. 

 Art.19. (1) Colectarea datelor cu caracter personal se poate face direct de la persoana 

vizată cu respectarea drepturilor persoanelor vizate şi instituirea unor măsuri adecvate de 

securitate a prelucrărilor. 

(2) Informarea persoanei vizate se realizează în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de 

lege şi conform cu prevederile prezentei proceduri. 

(3) Stocarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţiile stabilite prin actul 

normativ care reglementează scopul prelucrării şi potrivit regulilor generale de arhivare a 

documentelor. 

 Art.20.  Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița prelucrează date cu caracter 

personal în scopuri de informare, documentare și petrecere a timpului liber.  

 Comunicarea datelor cu caracter personal 

 Art.21. (1) Datele cu caracter personal se pot comunica între operatori şi împuterniciţii 

acestora sau între operatori sau împuterniciţi ai acestora şi alte instituţii ori organisme publice 

sau entităţi de drept public sau privat în una dintre următoarele situaţii: 

a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor 

sale; 

b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege  



 (2) Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la al. (1) se poate face 

dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: 

a) comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal, 

scopul prelucrării şi datele solicitate, precum şi, dacă este cazul, numărul atribuit beneficiarului 

de Autoritatea naţională de supraveghere. 

b) Comunicarea datelor cu caracter personal de către operatori şi împuterniciţii acestora se poate 

face şi on-line, cu respectarea dispoziţiilor al. (1) şi (2) şi asigurarea securităţii sistemelor de 

comunicaţii a datelor cu caracter personal. 

c) Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut 

dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucrării. 

 Art.22. (1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate Bibliotecii 

Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița şi structurilor sale trebuie să conţină datele de identificare 

a solicitantului, precum şi motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale. 

(2) Cererile care nu conţin elementele prevăzute la al. (1) se restituie pentru completare, 

iar cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele 

pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă. 

(3) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorii verifică dacă acestea 

sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate. 

(4) În situaţia în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, 

operatorii au obligaţia de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformităţii 

acestora, cu menţionarea datelor care au fost modificate. 

(5) La comunicarea datelor cu caracter personal operatorii atenţionează destinatarii 

asupra interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de 

comunicare. 

  Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Art.23. Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi 

urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare 

stabilite prin Legea Arhivelor Naționale şi prin proceduri interne. 

 Art.24. (1) Conducătorul operatorului stabileşte fiecărui utilizator tipurile de acces şi 

operaţiunile permise acestuia, strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 



(2) Cu ocazia proiectării, întreţinerii, actualizării aplicaţiilor de gestiune a bazelor de 

date, se interzice accesul programatorilor/ personalului de întreţinere a sistemelor informatice la 

orice fel de date cu caracter personal deţinute/ create/ accesate de personalul din structura 

respectivă. În aceste situaţii, se pun la dispoziţia programatorilor/ personalului de întreţinere 

numai date anonime. 

(3) Pentru cazuri excepţionale, numai pe durata intervenţiei şi circumstanţiat limitativ la 

datele strict necesare, persoanele care asigură suportul tehnic pot avea acces la datele cu caracter 

personal numai în prezenţa unui utilizator desemnat de operator, în această situaţie, răspunderea 

pentru păstrarea confidenţialităţii datelor aparţine persoanelor în cauză, sens în care trebuie să 

semneze un angajament de confidenţialitate. 

 Art.25. (1) Operaţiunile de colectare, introducere, modificare şi actualizare a datelor cu 

caracter personal se fac numai de personalul anume desemnat de către conducătorul operatorului. 

(2) Conducătorul operatorului dispune măsurile necesare care să permită identificarea 

utilizatorului care a introdus, modificat sau actualizat datele. 

 Art.26. Prezentul regulament se completează cu prevederile procedurilor şi 

instrucţiunilor de lucru specifice activităţilor instituției în domeniul securităţii prelucrării datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 

 

 

 

 

 


