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                                                           Stimată doamnă,

Referitor  la  petiția  trimisă  în  numele  persoanelor  mai  sus  nominalizate  înregistrată  la
Autoritatea  Naţională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal  sub  nr.
13929/06.07.2020, vă informăm că, în urma investigației efectuate la Colegiul Medicilor Stomatologi
din România, s-a dispus sancționarea (cu avertisment), în baza art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin
raportare la dispozițiile art. 83 alin. (5) lit. b) din RGPD, pentru încălcarea art. 12 și 17 din RGPD. S-
a dispus prin planul de remediere să fie comunicat un răspuns către petenți, cu privire la modul de
soluționare a cererii de ștergere a datelor personale, trimisă în 02.07.2019, potrivit dispozițiilor art.
12 și 17 din RGPD.

În ceea ce privește dezvăluirea datelor personale cu ocazia prezentării raportului de audit
efectuat la Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, nu au fost reținute încălcări ale legislației privind
protecția datelor personale, având în vedere dispozițiile legale invocate de CMSR în acest context,
privind  atribuțiile  acestuia  de  a  coordona,  controla  și  supraveghea  funcțional,  organizatoric  și
financiar colegiile teritoriale, conform Legii  nr. 95/2006, astfel că temeiul legal al unei astfel de
prelucrări îl constituie art. 6 alin. (1) lit. e) din RGPD. 

Potrivit art. 78 din RGPD și art. 21 din Legea nr. 102/2005, republicată, împotriva autorității
de supraveghere ”persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului
competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Recursul  se  judecă  de  curtea  de  apel
competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.”

De  asemenea,  vă  puteți  adresa  în  mod  direct  instanțelor  judecătorești  împotriva
operatorului reclamat, în condițiile art. 24 din Legea nr. 102/2005, republicată.

Textul integral al RGPD, precum și alte informații utile privind aplicarea sa sunt disponibile
pe  site-ul  Autorităţii  Naţionale  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal 
www.dataprotection.ro, la secțiunea dedicată acestui regulament.

Vă mai informăm că exercitarea drepturilor în relația cu operatorul și depunerea plângerilor
la instituția noastră se fac, de regulă, în mod gratuit.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
Director,

Adina Diaconescu
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul precizat în antet prelucrează datele personale ale persoanelor fizice care

i se adresează cu plângeri în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este cel de soluționare a plângerilor, în limitele atribuțiilor și
obligațiilor legale de autoritate ce monitorizează aplicarea legislației privind protecția datelor personale. Datele personale ale petenților sunt obținute din plângerile depuse de aceștia și
dovezile atașate, precum și,  după caz, în urma demersurilor efectuate pentru soluționarea lor. Datele personale pot  fi dezvăluite către operatorii  sau persoanele împuternicite
reclamate, în scopul soluționării plângerilor depuse, precum și către alte autorități sau instituții publice ori către autorități de supraveghere similare cu care ANSPDCP cooperează în
vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale. În cazul în care petenții  nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluționarea
plângerilor, au posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD. Datele personale ale petenților sunt stocate pe perioada necesară efectuării
tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea plângerilor, precum și a soluționării acțiunilor de către instanțele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate
potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare,
în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi,
printr-o cerere trimisă prin poștă la sediul ANSPDCP sau la adresa  anspdcp@dataprotection.ro. Mai multe informații puteți  consulta pe site-ul  www.dataprotection.ro, secțiunea
Plângeri.
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