București,
Nr. 216200 din 18.05.2018
NOTĂ DE INFORMARE
privind necesitatea Grupurilor de Acțiune Locală de a notifica Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ca urmare a solicitărilor de informații referitoare la necesitatea Grupurilor de Acţiune Locală
de a notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și
în urma corespondenței cu

ANSPDCP, vă comunicăm punctul de vedere transmis de către

aceasta:
„Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către Grupurile de Acțiune Locală în
cadrul proiectelor elaborate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, fiind reglementate legal
la nivel național intră sub incidența art. 1 alin. (2) din Decizia nr. 200/2015 și sunt scutite de
obligația de a notifica autoritatea de supraveghere. Scutirea de obligaţia de a notifica
autoritatea de supraveghere nu exonerează operatorul de date în sensul Legii nr. 677/2001,
modificată şi completată, de îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor
legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu precădere a celor
privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, precum şi a confidenţialităţii şi securităţii
datelor. În același timp vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 se va aplica
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date. După această dată operatorii nu vor mai avea obligația
de notificare, aceasta fiind înlocuită cu proceduri și mecanisme eficace care să pună accentul pe
acele tipuri de operațiuni de prelucrare susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile
și libertățile persoanelor fizice prin însăși natura lor, prin domeniul de aplicare, prin contextul și
prin scopurile lor. Informații în acest sens puteți obține de pe site-ul autorității de
supraveghere.”
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