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1 Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a 

proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 
şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

 

 

Informaţii privind  

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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) 

 

 

 În data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (în continuare Regulamentul general privind protecția datelor), act 

normativ obligatoriu în toate elementele sale și direct aplicabil în toate statele membre conform 

art. 99 din Regulamentul general privind protecția datelor. 

 Prin art. V din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, începând cu data de 25.05.2018, a fost abrogată Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date. 

 Considerentul nr. 20 al Regulamentului general privind protecţia datelor prevede 

următoarele: 

 Deși prezentul regulament se aplică, inter alia, activităților instanțelor și ale altor 

autorități judiciare, dreptul Uniunii sau al statelor membre ar putea să precizeze operațiunile și 

procedurile de prelucrare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

instanțe și alte autorități judiciare. Prelucrarea datelor cu caracter personal nu ar trebui să fie de 

competența autorităților de supraveghere în cazul în care instanțele își exercită atribuțiile 

judiciare, în scopul garantării independenței sistemului judiciar în îndeplinirea sarcinilor sale 

judiciare, inclusiv în luarea deciziilor. Supravegherea unor astfel de operațiuni de prelucrare a 

datelor ar trebui să poată fi încredințată unor organisme specifice din cadrul sistemului judiciar al 

statului membru, care ar trebui să asigure în special respectarea normelor prevăzute de prezentul 

regulament, să sensibilizeze membrii sistemului judiciar cu privire la obligațiile care le revin în 

temeiul prezentului regulament și să trateze plângerile în legătură cu astfel de operațiuni de 

prelucrare a datelor. 

 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti este operator de date cu caracter personal, fiind 

înregistrată sub nr. 2891, conform Legii nr. 677/2001. Calitatea de operator de date cu 

caracter personal a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti subzistă, conform art. 4 pct. 7 din 
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Regulamentul general privind protecția datelor („operator” înseamnă persoana fizică sau 

juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, 

stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când 

scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul 

sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în 

dreptul intern), instanţa păstrându-şi numărul de operator de date cu caracter personal.  

 Instanţa de judecată prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile art. 6 din Regulamentul general privind protecţia datelor: 

 c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 

operatorului; 

 e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 

public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul. 

În acest sens, justiţia se înfăptuieşte prin intermediul instanţelor de judecată, conform art. 

126 alin. 1 din Constituţia României şi art. 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 304/2004,  

şi reprezintă un serviciu public.  

Din analiza coroborată a prevederilor Codului de procedură civilă şi a Codului de 

procedură penală rezultă fără urmă de îndoială că prelucrarea datelor cu caracter personal privind 

organele, părţile sau persoanele care participă, direct sau indirect, la înfăptuirea justiţiei este 

imperios necesară pentru îndeplinirea obligaţiei legale aflate în sarcina instanţelor de judecată, 

anume înfăptuirea justiţiei ca serviciu public.  

 În acelaşi sens, instanţele de judecată sunt învestite cu exerciţiul autorităţii publice, iar 

prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care 

servește unui interes public, anume acela al realizării unui act de justiţie public, întrucât şedinţele 

de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege, la fel cum pronunţarea 

hotărârilor se face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, potrivit art. 12 din 

Legea nr. 304/2004. 

 Conform art. 12 Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de 

exercitare a drepturilor persoanei vizate din Regulamentul general privind protecţia datelor:  

 (1) Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații 

menționate la articolele 13 și 14 și orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 și 34 referitoare 

la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un 

limbaj clar și simplu, în special pentru orice informații adresate în mod specific unui copil. 

Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, 

în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu 

condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace. 

 (2) Operatorul facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 

15-22. În cazurile menționate la articolul 11 alineatul (2), operatorul nu refuză să dea curs cererii 
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persoanei vizate de a-și exercita drepturile în conformitate cu articolele 15-22, cu excepția 

cazului în care operatorul demonstrează că nu este în măsură să identifice persoana vizată. 

 (3) Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma 

unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o 

lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este 

necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana 

vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, 

prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format 

electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția 

cazului în care persoana vizată solicită un alt format. 

 (4) Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează 

persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la 

motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități 

de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. 

 (5) Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14 și orice comunicare și orice 

măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34 sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din 

partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza 

caracterului lor repetitiv, operatorul poate: 

 (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru 

furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

  (b) fie să refuze să dea curs cererii. 

 În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat 

sau excesiv al cererii. 

 (6) Fără a aduce atingere articolului 11, în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire 

la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menționată la articolele 15-21, operatorul 

poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea 

persoanei vizate. 

 (7) Informațiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate în temeiul articolelor 13 

și 14 pot fi furnizate în combinație cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod ușor 

vizibil, inteligibil și clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în 

vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să 

poată fi citite automat. 

 (8) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 92 în 

vederea determinării informațiilor care urmează să fie prezentate de pictograme și a procedurilor 

pentru furnizarea de pictograme standardizate. 

 Potrivit art. 13 Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 

personal sunt colectate de la persoana vizată din Regulamentul general privind protecţia 

datelor: 
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 (1)   În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt 

colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, 

furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare: 

 (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului 

acestuia; 

  (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; 

 (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic 

al prelucrării; 

 (d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), 

interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță; 

 (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 

  (f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o 

țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind 

caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 

alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la 

mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție. 

 (2)   În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în momentul în care datele cu 

caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații 

suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă: 

 (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 

  (b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter 

personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la 

portabilitatea datelor; 

  (c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 

9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a 

afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

  (d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

  (e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau 

contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana 

vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele 

consecințe ale nerespectării acestei obligații; 

  (f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat 

la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații 

pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel 

de prelucrări pentru persoana vizată. 

  (3)   În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter 

personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează 
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persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar 

respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). 

 (4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține 

deja informațiile respective. 

 În conformitate cu prevederile art. 14 Informații care se furnizează în cazul în care 

datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată din Regulamentul 

general privind protecţia datelor: 

 (1)   În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, 

operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații: 

 (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului 

acestuia; 

  (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; 

  (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic 

al prelucrării; 

  (d) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

  (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; 

  (f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un 

destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a 

Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 

sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau 

corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost 

puse la dispoziție. 

  (2)   Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei 

vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în 

ceea ce privește persoana vizată: 

 (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 

  (b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), 

interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță; 

  (c) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter 

personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la 

portabilitatea datelor; 

  (d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 

9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a 

afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

  (e) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

  (f) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea 

provin din surse disponibile public; 
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  (g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat 

la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații 

pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel 

de prelucrări pentru persoana vizată. 

  (3)   Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele (1) și (2): 

 (a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare 

de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal; 

  (b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu 

persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau 

 (c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, 

cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară. 

  (4)   În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter 

personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, operatorul furnizează 

persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar 

respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). 

 (5)   Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care: 

 (a) persoana vizată deține deja informațiile; 

  (b) furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi 

disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri 

de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 

prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) 

din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea 

obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a 

proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea 

informațiilor la dispoziția publicului; 

  (c) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau 

de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a 

proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau 

  (d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul 

unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul 

intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul. 

  Totodată, art. 15 Dreptul de acces al persoanei vizate din Regulamentul general 

privind protecţia datelor prevede următoarele: 

 (1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele 

respective și la următoarele informații: 

 (a) scopurile prelucrării; 
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7 Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a 

proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 
şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

 

 (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

  (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost 

sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; 

  (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele 

cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 

această perioadă; 

  (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu 

caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la 

persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

  (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

  (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, 

orice informații disponibile privind sursa acestora; 

  (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat 

la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații 

pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel 

de prelucrări pentru persoana vizată. 

  (2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o 

organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile 

adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 

 (3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul 

prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă 

rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea 

în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, 

informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. 

 (4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor 

și libertăților altora. 

 De asemenea, art. 16 Dreptul la rectificare din Regulamentul general privind protecţia 

datelor prevede că persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama 

de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea 

datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații 

suplimentare. 

 Pe de altă parte, art. 17 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) din 

Regulamentul general privind protecţia datelor statuează: 

 (1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a 

șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre 

următoarele motive: 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a 

proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 
şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

 

 (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; 

  (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu 

există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 

 (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există 

motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune 

prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); 

  (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

  (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care 

revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se 

află operatorul; 

  (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1). 

 (2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, 

în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de 

costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii 

care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești 

operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor 

date cu caracter personal. 

 (3)   Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: 

  (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 

  (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini 

executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit 

operatorul; 

  (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 

9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3); 

  (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică 

ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul 

menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav 

realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau 

  (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

 Aşadar, dreptul de a fi uitat nu poate fi exercitat în măsura în care prelucrarea este 

necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul 

dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru 

îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități 

oficiale cu care este învestit operatorul. 
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