
 
 

R O M Â N I A  
AUTORITATEA NAłIONALĂ DE SUPRAVEGHERE 

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
În sensul dispoziŃiilor art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, operator de date cu caracter personal este 

orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv aulorităŃile publice, instituŃiile 
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 fizica sau juridică, de 
drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza 
acelui act normativ. 

FaŃă de prevederile legale mai-sus citate, în cazul în care orice persoană fizică sau juridică de drept 
privat ori de drept public, prelucrează date cu caracter personal în scopul stabilit  de Hotărârea de Guvern nr. 

500/2011 privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, aceasta are calitatea de operator de date cu 
caracter personal. 

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea 
prelucrării unor date cu caracter personal, emisă de preşedintele AutorităŃii NaŃionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este 
necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la proprii angajaŃi şi la 
colaboratorii externi este efectuată de entităŃile de drept public şi de drept privat, în vederea 
îndeplinirii unor obligaŃii legale. 

ExcepŃiile de la obligaŃia de a notifica însă, nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte 
obligaŃii care îi revin potrivit dispoziŃiilor legale aplicabile în domeiul protecŃiei datelor cu caracter 
personal (informarea persoanelor vizate, confidenŃialitatea şi securitatea prelucrărilor). 

SocietăŃile prestatoare de servicii au calitatea de persoane împuternicite de către operatori 
(angajatorii care au obligaŃia, potrivit Hotărârii de Guvem nr. 500/2011, de a completa registru general de 
evidenŃă al salariaŃilor) pentru prelucrările efectuate în cadrul prestării serviciilor în domeniul resurselor 
umane; în sensul Legii nr. 677/2001 persoană imputernicită de către operator este o persoană fizică sau 
juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităŃile publice, instituŃiile şi structurile 
teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului. 

MenŃionăm că, în cazul prelucrărilor de date prin împuterniciŃi, obligaŃiile privind notificarea 
prelucrărilor către Autoritatea de Supraveghere, revin operatorilor de date cu caracter personal. 

Totodată, subliniem că, potrivit Legii nr. 677/2001, efectuarea prelucrărilor prin persoanele 
împuternicite trebuie să se desfăşoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde 
în mod obligatoriu obligaŃia persoanei împuternicite de a actiona doar în baza instrucŃiunilor primite 
de la operator şi faptul că îndeplinirea obligaŃiilor privind aplicarea de măsuri de securitate revine şi 
persoanei împuternicite. 

De asemenea, subliniem că prestatorii de servicii în domeniul resurselor umane au, la rândul 
lor, calitatea de operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările de date ale propriilor 
angajaŃi, situaŃie în care se aplică scutirea de a notifica aceste prelucrări, conform Deciziei nr. 90/2006. 

De altfel, precizăm că, încă din faza de avizare a proiectului de Hotărâre privind întocmirea şi 
completarea registrului de evidenŃă a salariaŃilor, Autoritatea naŃională de supraveghere a subliniat că este 
necesară definirea rolului şi responsabilităŃilor tuturor entităŃilor implicate în procesul de întocmire şi 
completare a registrului salariaŃilor, în vederea stabilirii în mod clar a calităŃii acestora de operatori sau 
împuterniciŃi, potrivit definiŃiilor date de Legea nr. 677/2001, în art. 3 lit. c) şi f),  cu atât mai mult cu cât 
operatorii de date cu caracte personal au o serie de obligaŃii, printre care respectarea drepturilor şi libertăŃilor 
persoanei ale cărei date le va colecta, precum şi de a lua măsuri în vederea asigurării confidenŃialităŃii şi 
securităŃii datelor colectate, stocate şi utilizate. 

In speranŃa că aspectele semnalate au fost clarificate, vă aducem la cunoştinŃă că de pe site-ul 
AutorităŃii de Supraveghere există posibilitatea de a obŃine informaŃii detaliate cu privire la obligaŃiile ce 
revin operatorilor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal reglementate prin Legea nr. 677/2001. 


