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Stimate domn, 

Referitor  la  petiția  dvs.  înregistrată  la  registratura  generală  a  Autorității  Naţionale  de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 7717 din 16.04.2020, vă informăm
că,  în  urma  investigației  efectuate  la  Municipiul  Cluj-Napoca  –  pentru  Direcția  Generală  Poliție
Locală, nu au fost reținute elemente care să atragă sancționarea operatorului.

Potrivit  răspunsului  trimis de Direcția Generală Poliție  Locală,   anterior afișării  procesului-
verbal seria PL nr. 0302734 din 02.10.2019 (încheiat în lipsă), documentul a fost trimis prin poștă cu
confirmare de primire în data de 04.10.2019. Plicul a fost returnat de Poșta Română după avizare și
reavizare.

Menționăm că, potrivit art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  prin  raportare  la  dispozițiile  Codului  de
procedură civilă și la jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în
cazul în care actul constatator nu este înmânat direct, procesul-verbal şi înştiinţarea de plată se vor
trimite prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare, însă numai în cazul în care comunicarea prin
poştă  nu  a  fost  posibilă.  Astfel,  în  Decizia  nr.  10/2013,  publicată  in  Monitorul  Oficial  nr.
450/23.07.2013,  prin  care  Înalta  Curte  de  Casaţie  si  Justiţie  a admis  recursul  in  interesul  legii
formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, s-a
statuat că, în interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art.
25 alin.  (2) și  art.  31 alin.  (1) din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al
contravenţiilor,  modalitatea de comunicare a procesului-verbal  de contravenţie și  a înştiinţării  de
plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poștă,
cu aviz de primire. 

Potrivit art. 78 din RGPD și art. 21 din Legea nr. 102/2005, republicată, împotriva autorității
de supraveghere ”persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului
competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Recursul  se  judecă  de  curtea  de  apel
competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.”

De asemenea, vă puteți adresa în mod direct instanțelor judecătorești împotriva operatorului
reclamat, în condițiile art. 24 din Legea nr. 102/2005, republicată.

Textul integral al RGPD, precum și alte informații utile privind aplicarea sa sunt disponibile pe
site-ul  Autorităţii  Naţionale  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter
Personal www.dataprotection.ro, la secțiunea dedicată ”Noului Regulament”.

          
            Director,

     Adina Diaconescu

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul precizat în antet prelucrează datele personale ale persoanelor fizice care i se
adresează cu plângeri în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este cel de soluționare a plângerilor, în limitele atribuțiilor și obligațiilor
legale de autoritate ce monitorizează aplicarea legislației privind protecția datelor personale. Datele personale ale petenților sunt obținute din plângerile depuse de aceștia și dovezile
atașate, precum și, după caz, în urma demersurilor efectuate pentru soluționarea lor. Datele personale pot fi dezvăluite către operatorii sau persoanele împuternicite reclamate, în scopul
soluționării plângerilor depuse, precum și către alte autorități sau instituții publice ori către autorități de supraveghere similare cu care ANSPDCP cooperează în vederea îndeplinirii
atribuțiilor sale legale. În cazul în care petenții nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluționarea plângerilor, au posibilitatea de
a-și exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD. Datele personale ale petenților sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse
pentru rezolvarea plângerilor, precum și a soluționării acțiunilor de către instanțele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile
art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa
anspdcp@dataprotection.ro. Mai multe informații puteți consulta pe site-ul www.dataprotection.ro, secțiunea Plângeri.
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