
 
              Judecătoria Ineu este operator de date cu caracter personal nr. 2826 
respectiv nr. 2827 

 
              Conform art.12 din Legea  nr. 677 din 21 noiembrie 2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date,  
              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. 
           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.   

Aceste prevederi 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 precum şi 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. 
 


