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Amendamentul 41 se elimină întrucât textul conținut în amendament a fost mutat în 

Amendamentul 44. 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

Amendamentul 100 se citește după cum urmează: 

Amendamentul 100 

Propunere de regulament 

Articolul 69 m (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 69m 
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 Dreptul de a rectifica sau șterge datele 

operaționale cu caracter personal și de a 

restricționa prelucrarea acestora 

 1. Orice persoană vizată are dreptul 

de a obține de la agențiile și misiunile 

Uniunii, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor operaționale cu 

caracter personal inexacte care o privesc. 

Ținându-se seama de scopurile 

prelucrării datelor, persoana vizată are 

dreptul de a obține completarea datelor 

operaționale cu caracter personal care 

sunt incomplete, inclusiv prin 

transmiterea unei declarații suplimentare. 

Agențiile și misiunile Uniunii șterg datele 

operaționale cu caracter personal, fără 

întârzieri nejustificate, iar persoana vizată 

are dreptul de a obține de la agențiile și 

misiunile Uniunii ștergerea datelor 

operaționale cu caracter personal care o 

privesc, fără întârzieri nejustificate, în 

cazul în care prelucrarea încalcă 

articolele 69b, 69c sau 69h ori atunci 

când datele operaționale cu caracter 

personal trebuie șterse pentru a se 

respecta o obligație legală care le revine 

agențiilor și misiunilor Uniunii.  

În locul ștergerii, agențiile și misiunile 

Uniunii restricționează prelucrarea în 

cazul în care: 

 (a) exactitatea datelor operaționale cu 

caracter personal este contestată de 

persoana vizată, iar exactitatea sau 

inexactitatea datelor respective nu poate fi 

stabilită cu certitudine; sau 

 (b) datele operaționale cu caracter 

personal trebuie să fie păstrate ca 

mijloace de probă. 

 2. În cazul în care prelucrarea este 

restricționată în conformitate cu alineatul 

(1) al doilea paragraf litera (a), agențiile 

și misiunile Uniunii informează persoana 

vizată înainte de ridicarea restricțiilor de 

prelucrare. Datele restricționate se 
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prelucrează doar în scopul care a 

determinat păstrarea lor. 

 3. Agențiile și misiunile Uniunii 

informează în scris persoana vizată cu 

privire la orice refuz de rectificare sau de 

ștergere a datelor operaționale cu caracter 

personal sau de restricționare a 

prelucrării și cu privire la motivele 

refuzului. Agențiile și misiunile Uniunii 

pot restricționa, integral sau parțial, 

obligația de a furniza astfel de informații 

în măsura în care o astfel de 

restricționare constituie o măsură 

necesară și proporțională într-o societate 

democratică, ținând seama în mod 

corespunzător de drepturile fundamentale 

și de interesele legitime ale persoanei 

fizice vizate, pentru: 

 (a) a evita obstrucționarea 

cercetărilor, anchetelor sau procedurilor 

oficiale sau juridice; 

 (b) a nu pune în pericol prevenirea, 

depistarea, investigarea sau urmărirea 

penală a infracțiunilor ori executarea 

pedepselor; 

 (c) a proteja securitatea publică a 

statelor membre; 

 (d) a proteja securitatea națională a 

statelor membre; 

 (e) a proteja drepturile și libertățile 

celorlalți. 

 4. Agențiile și misiunile Uniunii 

informează persoana vizată cu privire la 

posibilitatea de a depune o plângere la 

Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor sau de a introduce o cale de atac 

în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene. 

 5. Agențiile și misiunile Uniunii 

comunică rectificarea datelor 

operaționale cu caracter personal 

inexacte autorității competente de la care 
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provin datele operaționale cu caracter 

personal inexacte.  

 6. Agențiile și misiunile Uniunii 

informează destinatarii cu privire la 

rectificarea sau ștergerea datelor 

operaționale cu caracter personal sau cu 

privire la restricționarea prelucrării în 

temeiul alineatelor (1), (2) și (3) și îi 

informează că trebuie să rectifice sau să 

șteargă datele operaționale cu caracter 

personal sau să restricționeze prelucrarea 

datelor operaționale cu caracter personal 

care se află în răspunderea lor. 
 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


