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G H I D 
 

pentru exercitarea drepturilor de către persoanele  
ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate  

în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) prelucrează date 
cu caracter personal în scopul asigurării administrării impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, 
aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea 
atribuțiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat 
privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au 
ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte 
date prin lege în competența sa. 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică prelucrărilor de 
date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale, 
care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie 
incluse într-un asemenea sistem.   

Sistem de evidență a datelor: înseamnă orice set structurat de date 
cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele 
centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau 
geografice. 
           Date cu caracter personal: înseamnă orice informaţii privind o 
persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană 
fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau 
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
          Operator de date cu caracter personal: înseamnă persoana fizică 
sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal; atunci când scopurile şi 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. 

 Autoritatea naţională de supraveghere este Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(A.N.S.P.D.C.P.), autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi 
independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice 
persoană fizică sau juridică. 
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Potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679, drepturile ce revin 
persoanei vizate sunt:   
   Dreptul de acces la datele cu caracter personal. 

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal. 
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi 

uitat). 
Dreptul la restricționarea prelucrării. 
Dreptul la portabilitatea datelor. 
Dreptul la opoziție. 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. 
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - atunci 

când prelucrarea se bazează pe art.6 alin.(1) lit.(a) sau pe art.9 alin.(2) lit.(a) 
din Regulamentul general privind protecția datelor – fără însă a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia.  

 Dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
 Dreptul de acces la datele cu caracter personal este prevăzut de        
art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679   orice persoană vizată are dreptul 
de a obţine de la operator, la cerere, confirmarea faptului că datele care o 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și, în caz afirmativ, acces la 
datele respective și la următoarele informații:  

• scopurile prelucrării;  
• categoriile de date cu caracter personal vizate;  
• 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;  

• 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;  

• 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;  

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;  
• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la 

persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;  
• existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de 

profiluri. 
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.  
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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.  

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal este prevăzut de 
art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679  orice persoană vizată are dreptul 
de a obţine 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. 

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi 
uitat) este prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679  orice 
persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator 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:  

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;  

• și-a retras 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 
prelucrare;  

• 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);  

• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  
• 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;  

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de 
servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul 
(1) din Regulament. 
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat) 

nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: 

• pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 
• 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; 

• 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); 
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• 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; 

•  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal 

este prevăzut de art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679  persoana vizată 
are dreptul de a solicita operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care 
se aplică unul din următoarele cazuri:  

• aceasta contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite 
operatorului să verifice exactitatea datelor;  

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor 
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 
prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  

• s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru 
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale 
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 
 Dreptul la portabilitatea datelor este prevăzut de art. 20 din 

Regulamentul (UE) 2016/679  persoana vizată are dreptul de a primi datele 
cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un 
format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are 
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în 
care:  

• prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 
alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un 
contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și  

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.  
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului 

(1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie 
transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil 
din punct de vedere tehnic.  

Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din articolul 20 nu aduce 
atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare 
pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul 
exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.  

Dreptul la opoziție este prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) 
2016/679  persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de 
situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter 
personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor 
dispoziții.  
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Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția 
cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase 
care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 
libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță.  

Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul 
menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei 
vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.  

În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida 
Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se 
opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.  

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri 
de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu 
articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situația sa 
particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal 
care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri este reglementat de 
art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679  orice persoană are dreptul de a nu 
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată 
sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

Dreptul  în cauză nu se aplică în cazul în care decizia:  
• este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între 

persoana vizată și un operator de date;  
• este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică 

operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare 
pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau  

• are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.  
  Deciziile menționate nu au la bază categoriile speciale de date cu 
caracter personal menționate la articolul 9 alineatul (1), cu excepția cazului în 
care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) și în care au fost 
instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale persoanei vizate. 
 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 
2016/679, referitoare la prelucrările de date cu caracter personal 
efectuate în cadrul A.N.A.F. puteţi depune personal sau transmite prin 
poștă o cerere la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 
municipiul Bucureşti, strada Apolodor numărul 17, sectorul 5, cod poștal 
050741 sau la adresa de e-mail: protectia.datelorpersonale@anaf.ro – pentru 
cererile care vizează prelucrările efectuate de către direcțiile din aparatul 
propriu al Agenției – sau la sediul Direcțiilor Generale Regionale ale 



6 

Finanțelor Publice ori la adresa de e-mail a acestora – pentru cererile care 
vizează prelucrările efectuate de către entitățile A.N.A.F. în cauză. 

 
 Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de operator de date 
cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în cel 
mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 
două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi 
numărul cererilor.  
 Informaţiile furnizate în temeiul articolelor 13 şi 14, orice măsuri 
luate în temeiul articolelor 15-22 din Regulament, precum şi informarea 
persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter 
personal 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: 

• fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile 
administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării 
sau pentru luarea măsurilor solicitate;  

• să refuze să dea curs cererii. 
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra 

caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta Nota de informare 
privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal iar în scopul 
facilitării exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 
aveți la dispoziție modele de cereri. 

 


