
R O M Â N I A 
JUDECĂTORIA TECUCI 

  
_____Tecuci, str. Costache Racoviță nr. 28 bis, tel/fax: 0236 829610__________ 

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.4189 
 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

cu privire la drepturile persoanelor ce decurg din Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date 

 

 JUDECĂTORIA TECUCI  prelucrează date cu caracter personal ale justiţiabililor, 

prin mijloace automatizate/manuale, în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege 

pentru această instituţie, fiind înregistrat în Registrul de evidenţă a operatorilor de date 

cu caracter personal la nr. 4189.  

 Colectarea datelor personale de către instanţa noastră se face în scopuri 

determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea acestora se face în vederea aducerii la 

îndeplinire a atribuţiilor sale specifice, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

 În acord cu dispoziţiile legale care guvernează activitatea Judecătoriei Tecuci, 

precum şi a celor privind soluţionarea petiţiilor şi cererilor de acces la informaţiile de 

interes public sunteţi obligaţi să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopul mai sus 

menţionat. 

 În cazul petiţiilor şi cererilor de acces la informaţiile de interes public refuzul 

furnizăriii datelor prevăzute de lege determină imposibilitatea soluţionării cererii. 

 Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date s-a urmărit protejarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în speciale a dreptului la 

viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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 Ca o garanţie a realizării scopului declarat al acestei legi, drepturile ce revin 

persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate de către operatori au fost prevăzute 

expres în textul acestui act normativ. 

 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

 Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor care vă privesc şi să 

solicitaţi ştergerea datelor.  

 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Judecătoriei Tecuci  cu o 

cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă 

adresa justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


