LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date
ART. 12
Informarea persoanei vizate
(1) 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 prezenta 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.
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este
obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora
către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei
vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată
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: categoriile de date vizate, destinatarii sau
categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta 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.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii
asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care
furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în
care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
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Pe portalul instanţelor de judecată se publică doar numele şi prenumele
justiţiabililor, date ce, astfel cum reiese din interpretarea Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare (abordare confirmată şi de Adresa Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal nr. 0019542 din
24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicaţia ECRIS,
respectiv portalul instanţelor de judecată, în condiţiile în care datele prezentate sunt
adecvate, pertinente şi neexcesive (postarea numai a numelui şi prenumelui justiţiabililor
în cadrul soluţiei publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speţă prevederile art. 5 alin. 2 lit. c, d, e şi f din acelaşi
act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar
consimţământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a
operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri
de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care
este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al
operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să
nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului,
conform legii.
Datele publicate pe portalul instanţelor de judecată sunt preluate automat din
cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanţele de judecată deţinând
proprietatea asupra bazelor de date şi a conţinutului acestora.
În ceea ce priveşte obligaţia de comunicare a prelucrării datelor către persoana
vizată, instituită de art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, considerăm că ne aflăm în situaţia expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care
furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în
care înregistrarea şi dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin. 2 din Noul Cod de procedură
civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care
precizează că „Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe
portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În
cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în
Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” şi art. 215 din
Noul Cod de procedură civilă care precizează că „Pentru fiecare şedinţă de judecată se va
întocmi o listă cu procesele care se dezbat în acea zi, care va fi afişată pe portalul
instanţei şi la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiţiei preia pe portalul instanţelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor
automate, informaţiile publicate de către instanţe la uşa sălii de judecată.
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