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CINE SUNTEM 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

(AEPD) este autoritatea independentă a Uniunii 

Europene însărcinată cu protecția datelor, care 

răspunde de supravegherea prelucrării datelor 

cu caracter personal de către instituțiile, 

organele și agențiile europene. 

Oferim consultanță instituțiilor, organelor și 

agențiilor europene cu privire la noile inițiative 

și propuneri legislative referitoare la protecția 

datelor cu caracter personal. 

Monitorizăm impactul noilor tehnologii asupra 

protecției datelor și cooperăm cu autoritățile 

de supraveghere pentru a asigura aplicarea 

consecventă a normelor UE de protecție a 

datelor. 

Imparțialitate 
ne desfășurăm activitatea în 

limitele cadrului legislativ și de 

politici care ne-a fost trasat, ne 

păstrăm independența și obiecti-

vitatea, căutăm să găsim echilibrul 

just între interesele 

aflate în joc.

Integritate 
respectăm cele mai înalte 

standarde de conduită și 

procedăm întotdeauna cu 

justețe.

Transparență 
dăm explicații cu privire 

la acțiunile și motivațiile 

noastre, folosind un limbaj 

clar și accesibil 

tuturor.

Pragmatism 
înțelegem nevoile părților 

interesate și căutăm soluții 

care să funcționeze în 

practică.

VALORILE 
ȘI PRINCIPIILE 

NOASTRE  

MISIUNEA 
NOASTRĂ 

Protecția datelor este un drept fundamental, protejat 

prin legislația europeană. AEPD apără viața privată a 

persoanelor fizice și promovează protecția datelor în 

activitatea sa de zi cu zi. 



 

Instituțiile, organele și agențiile europene se 

consultă cu AEPD pentru a primi asistență 

specifică, pe care o furnizăm prin redactarea de 

avize, observații, decizii, scrisori și documente. 

De asemenea, în cadrul ghidurilor noastre 

periodice acordăm consultanță generală pe 

teme relevante pentru toate instituțiile, organele 

și agențiile UE.

Mai mult, efectuăm anchete și audituri cu privire 

la protecția datelor pentru a verifica respectarea 

în practică a legislației în domeniu.

COMPETENȚELE 
NOASTRE

Atunci când instituțiile, organele și agențiile 

UE nu respectă normele de protecție a datelor, 

AEPD poate face uz de următoarele competențe 

de aplicare a legii cu care a fost învestită prin 

Regulamentul (UE) 2018/1725:

•  adresarea unei avertisment sau a unei mus-

trări instituției UE care prelucrează ilegal sau 

incorect datele dvs. cu caracter personal;

•  emiterea unei dispoziții conform căreia institu-

ția UE trebuie să respecte solicitările dvs. de a 

vă exercita drepturile (de ex., de a avea acces 

la propriile date);

•  interzicerea temporară sau definitivă a unei 

anumite operațiuni de prelucrare a datelor;

•  impunerea de amenzi administrative instituții-

lor UE;

•  înaintarea cazului către Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene.
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CU CE NE OCUPĂM 

MISIUNEA NOASTRĂ ESTE ȘI ACEEA DE 

A SPORI GRADUL DE CONȘTIENTIZARE 

A RISCURILOR ȘI DE A PROTEJA 

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE 

PERSOANELOR ÎN CURSUL 

PRELUCRĂRII DATELOR LOR CU 

CARACTER PERSONAL. REACȚIONĂM 

ÎN CAZURILE DE ÎNCĂLCARE A 

PROTECȚIEI DATELOR, RĂSPUNDEM 

LA RECLAMAȚIILE PERSOANELOR 

FIZICE ȘI ORGANIZĂM SESIUNI DE 

FORMARE PENTRU INSTITUȚIILE, 

ORGANELE ȘI AGENȚIILE UE. 

AEPD are patru domenii de activitate principale: 

•  Supraveghere și asigurarea aplicării legii: 

monitorizăm prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către instituțiile, organele și agențiile 

europene pentru a asigura respectarea de către 

acestea a normelor de protecție a datelor. 

•  Politică și consultare: oferim consultanță 

Comisiei Europene, Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la inițiativele și propunerile 

legislative referitoare la protecția datelor.

•  Tehnologie și confidențialitate: monitorizăm și 

evaluăm evoluțiile tehnologice care au impact 

asupra protecției datelor cu caracter personal.

• Cooperare: lucrăm împreună cu autoritățile 

de supraveghere la promovarea coerenței 

în protecția datelor la nivelul întregii UE. 

Platforma noastră principală de cooperare 

cu autoritățile de protecție a datelor este  

Comitetul european pentru protecția datelor.

Alte exemple de organe și agenții europene  

pe care le supraveghem sunt Europol în baza   

Regulamentului (UE) 2016/794, Eurojust în baza   

Regulamentului (UE) 2018/1727 și EPPO în baza  

Regulamentului (UE) 2017/1939.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://edpb.europa.eu/edpb_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro


AEPD se străduie să reunească o echipă di-

versă de experți în domeniul juridic și tehnic, 

precum și alți specialiști în diverse domenii, ve-

niți din toate colțurile Uniunii Europene, a căror 

activitate să configureze universul protecției 

datelor și al organizației noastre.

Acest context multidimensional și perspective-

le diferite pe care ni le oferă ne ajută să răspun-

dem în mod creativ provocărilor din domeniul 

protecției datelor și să găsim soluții benefice 

pentru societate în ansamblul ei, în special 

pentru cei mai vulnerabili membri ai acesteia.

Țelul nostru comun este să protejăm datele 

oamenilor.

Într-o lume interconectată, în care fluxurile de 

date nu cunosc frontiere, solidaritatea pe plan 

european și internațional va ajuta la consolidarea 

dreptului de protecție a datelor și va contribui 

la utilizarea datelor în beneficiul oamenilor din 

întreaga UE și din afara acesteia. 

Strategia AEPD pentru 2020-2024 se axează pe 

trei piloni –  anticipare, acțiune și solidaritate – 

pentru clădirea unui viitor digital mai sigur, mai 

echitabil și mai sustenabil.

•  Anticipare: angajamentul nostru de a fi o 

instituție inteligentă, care are în vedere ten-

dințele în domeniul protecției datelor și con-

textul juridic, societal și tehnologic pe termen 

lung.

•  Acțiune: crearea în mod proactiv a unor in-

strumente prin care instituțiile, organele și 

agențiile europene să devină lideri mondiali 

în domeniul protecției datelor. Promovarea 

coerenței în cadrul activităților desfășurate 

de organele de aplicare a legii din UE, cu un 

accent mai puternic pe solidaritatea euro-

peană autentică, pe distribuirea eforturilor și 

pe adoptarea unei abordări comune.

•  Solidaritate: considerăm că este just ca viața 

privată a tuturor persoanelor să fie proteja-

tă, în cadrul tuturor politicilor UE, și că sus-

tenabilitatea ar trebui să constituie factorul 

determinant al prelucrării 

datelor în interes public.

PERSPECTIVEECHIPA NOASTRĂ
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https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/


edps.europa.eu

Twitter:  @EU_EDPS

LinkedIn:   EDPS

YouTube:   European Data Protection Supervisor

Adresa de e-mail:  edps@edps.europa.eu
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