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Convenþia nr. 108 din 1981 
pentru protecþia persoanelor cu 
privire la prelucrarea automatã a 
datelor cu caracter personal a fost 
primul instrument legal adoptat în 
domeniul protecþiei datelor.

Art. 8 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene 
prevede:

  1. Orice persoanã are dreptul la 
protecþia datelor cu caracter 
personal care o privesc.

  2. Aceste date trebuie tratate în 
mod loial, în scopuri precise ºi pe 
baza consimþãmântului persoanei 
interesate sau în temeiul unui alt 
motiv legitim prevãzut de lege. 
Orice persoanã are drept de acces 
la datele colectate care o privesc ºi 
de a obþine rectificarea acestora.

  3. Respectarea acestor reguli se 
supune controlului unei autoritãþi 
independente.
 

 e garantat de 
Constituþia României ºi de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.

 
pentru protecþia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ºi libera circulaþie 
a acestor date sunt stabilite regulile 
generale de prelucrare a datelor 
personale, drepturile persoanelor 
vizate ºi obligaþiile operatorilor.

Aceastã lege ocroteºte viaþa 
privatã ºi familialã a cetãþenilor.

Dreptul la viaþã intimã, 
familialã ºi privatã

Prin Legea nr. 677/2001

  Exemple:

Datele personale

Categorii speciale de date:

- nume si prenume
- adresa
- data nasterii
- date din actele de stare civila
- seria si nr. B.I./C.I.
- codul numeric personal
- funcþia
- adresã e-mail
- imaginea

 oferã 
informaþii despre fiecare dintre noi, 
obiceiurile ºi opiniile noastre, 
despre anumite aspecte ale 
personalitaþii fiecãruia.

Datele personale pot dezvãlui 
ce relaþii avem fiecare dintre noi cu 
alþi oameni, care ne este starea de 
sãnãtate sau stilul de viaþã.

- privind originea rasialã sau etnicã
- privind convingerile politice, 
religioase, filozofice
- privind apartenenþa sindicalã
- privind starea de sãnãtate
- privind viaþa sexualã

 
reprezintã orice informaþii referitoare 
la o persoanã fizicã identificatã sau 
identificabilã.
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