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1. Introducere 

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) și-a asumat angajamentul de a asigura 

protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea vieții dumneavoastră 

private. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului 

(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001]. 

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, modul în care acestea sunt colectate și tratate, cum sunt protejate și utilizate 

și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în 

declarație sunt indicate datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți 

contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor, precum și ale 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor.  

Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Cardul profesional 

european (EPC): gestionarea cererii și a conturilor personale” efectuată de operatorul de date. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

EPC este o procedură electronică pentru îndeplinirea formalităților administrative privind 
recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale de către țara (UE/SEE) în care doriți să 
lucrați în mod permanent (țara-gazdă) sau pentru îndeplinirea condițiilor de muncă în țara 
respectivă în mod temporar sau ocazional, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. 

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă permite să 

solicitați un card profesional european prin intermediul instrumentului online EPC. Pentru a 

solicita un EPC, mai întâi trebuie să vă creați un cont EULogin (serviciul de autentificare al 

Comisiei Europene). Contul EULogin oferă acces securizat la un cont EPC, unde puteți 

introduce datele dumneavoastră cu caracter personal și informațiile de contact și unde puteți 

gestiona cererile EPC. Pentru a consulta declarația de confidențialitate privind EU Login, accesați 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Atunci când depuneți o cerere EPC, aceasta, împreună cu datele dumneavoastră cu caracter 

personal, vor fi transferate pentru a fi prelucrate de autoritățile competente din cadrul 

Sistemului de informare al pieței interne (IMI). Cererea este transferată mai întâi către 

autoritatea desemnată din țara dumneavoastră de origine. După ce autoritatea din țara de 

origine verifică cererea, aceasta va fi transferată către autoritatea desemnată din țara-gazdă. 

Dacă autoritatea desemnată din țara de origine constată, pe baza datelor pe care le-ați furnizat, 

că cererea ar trebui de fapt să fie prelucrată de o altă autoritate din țara de origine în cadrul IMI, 

aceasta îi va transfera cererea dumneavoastră. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sistemul IMI este reglementată de 

Regulamentul IMI și de operațiunea de prelucrare cu numărul de referință DPR-EC-00373. 

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate pentru procese decizionale automatizate și nici pentru 

crearea de profiluri. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. 

3. Pe ce temeiuri juridice ne bazăm când vă prelucrăm datele cu caracter personal? 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în contextul EPC este:  

 articolul 4b alineatul (1) și articolul 4e din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale1  

 articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei privind 

procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de 

alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE2 

 punctul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 (denumit în continuare 

„Regulamentul IMI”). 

În plus, atunci când depuneți o cerere EPC, vă exprimați consimțământul explicit, prin 

intermediul instrumentului online, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal în IMI. 

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul EPC sunt necesare și 

legale în temeiul articolului 5 alineatul (5) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725. 

                                                 
1 JO L 255, 30.9.2005, p.22. 

2 JO L 159, 25.6.2015, p.27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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4. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm? 

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, operatorul prelucrează următoarele 

categorii de date cu caracter personal (cele marcate cu * nu sunt obligatorii):  

 prenume, nume de familie, nume de familie la naștere*, data nașterii, locul nașterii, 
cetățenia 

 dovada identității (numărul cărții de identitate/pașaportului, data expirării*) 

 date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală*, țara de reședință, 
limba utilizată pentru e-mailurile automate, limbile vorbite*) 

 informații specifice cererilor EPC individuale. În anumite cazuri, justificate în mod 
corespunzător, privind prestarea temporară de servicii în temeiul articolului 7 
alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE, autoritățile din țara gazdă pot solicita precizări 
privind polița de asigurare sau un certificat privind cunoștințele lingvistice* 

 documentele justificative necesare, care pot fi solicitate de statele membre în 
conformitate cu Directiva 2005/36/CE și cu Regulamentul 2015/983.  

În plus, autoritățile competente care se ocupă de cererea dumneavoastră EPC prin intermediul 
IMI pot adăuga date cu caracter personal la cererile dumneavoastră sub formă de: 

 documente justificative pe care le pot emite ele însele 

 informații privind existența unor acțiuni disciplinare/sancțiuni penale care se referă la o 
interdicție sau la restricții de exercitare a unei activități profesionale în cauză (în 
conformitate cu articolul 4e din Directiva 2005/36/CE și sub rezerva articolul 10 din 
Regulamentul (UE) 2016/679), și anume profesia în cauză, autoritatea națională care a 
adoptat decizia, țara în care a fost luată decizia, natura/durata sancțiunii disciplinare sau 
penale (temporară/permanentă). 

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate până în momentul în care solicitați 

ștergerea contului dumneavoastră EPC. Puteți face acest lucru în orice moment pe pagina 

„Contul meu”, în contul dumneavoastră EPC.  

Dacă nu ați depus niciodată o cerere și solicitați ștergerea contului, toate informațiile aferente 

vor fi șterse imediat.  

Dacă solicitați ștergerea contului dumneavoastră și ați depus deja una sau mai multe cereri în 

IMI, acestea, împreună cu eventualele certificate EPC emise, vor fi marcate ca fiind anulate, iar 

autoritățile vizate vor fi informate în acest sens. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor 

rămâne vizibile în IMI timp de 6 luni din momentul în care autoritățile confirmă în IMI că au 

primit cererea dumneavoastră de ștergere a contului EPC. Ulterior, datele vor fi blocate timp de 

încă 30 luni (inaccesibile în IMI), după care vor fi șterse definitiv (în conformitate cu 

Regulamentul IMI).  

Datele anonimizate din cererile EPC vor fi păstrate în IMI în scop statistic.  

Dacă vă ștergeți contul EPC, acest lucru nu va afecta contul dumneavoastră EULogin.  

După ce vă ștergeți contul EPC, puteți șterge contul EULogin accesând linkul „Contul meu” pe 

prima pagină a site-ului EULogin. 

6. Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
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Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date 

încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare se 

desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind 

securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene. 

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de 

măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze 

securitatea online, să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului 

neautorizat, ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor și natura datelor cu 

caracter personal prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea 

accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie 

legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare. 

De asemenea, toți utilizatorii IMI trebuie să aplice măsuri organizatorice de securitate în ceea ce 

privește procesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională, așa cum 

se explică în operațiunea de prelucrare a datelor DPR-EC-00373 

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt divulgate? 

Doar dumneavoastră aveți acces la contul personal EPC, care este privat și securizat prin datele 

dumneavoastră personale de autentificare EULogin. În cazul unei probleme tehnice/informatice 

privind contul dumneavoastră EPC, puteți contacta centrul de asistență din țara 

dumneavoastră.  

Atunci când depuneți o cerere EPC, aceasta va fi transferată (inclusiv datele cu caracter 

personal) către o autoritate desemnată din țara dumneavoastră de origine, prin intermediul 

sistemului IMI (a se vedea procedura de prelucrare a datelor DPR-EC-00373).. După ce 

autoritatea din țara de origine verifică cererea, aceasta va fi transferată către autoritatea 

desemnată din țara-gazdă. Dacă o autoritate desemnată constată, pe baza datelor pe care le-ați 

furnizat, că cererea ar trebui de fapt să fie prelucrată de o altă autoritate în cadrul IMI, aceasta îi 

va transfera cererea dumneavoastră.  

Autoritățile sunt desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 4a alineatul (6) din 

Directiva 2005/36/CE. Doar autoritățile direct implicate în tratarea unei cereri vor avea acces în 

IMI la datele dumneavoastră. Deși datele sunt stocate pe serverele Comisiei Europene, aceasta 

nu are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate niciunui terț, cu excepția cazului în care acest 

lucru este prevăzut de lege. 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita? 

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III 

(articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa datele 

dumneavoastră cu caracter personal și de a le rectifica în cazul în care sunt inexacte sau 

incomplete. După caz, aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de 

a restricționa prelucrarea lor sau de a vă opune acesteia, precum și dreptul la portabilitatea 

datelor. 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se 

efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 

2018/1725, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Ați consimțit să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal operatorului, în cadrul 

prezentei operațiuni de prelucrare. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, prin 

notificarea operatorului de date, așa cum se explică la punctul 5 de mai sus. Retragerea 

consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de această retragere. 

Puteți accesa toate datele dumneavoastră cu caracter personal direct prin intermediul contului 

personal EPC. Vă puteți modifica datele până la depunerea primei cereri EPC. După ce ați depus 

cererea, nu veți mai putea modifica datele cu caracter personal, în afară de datele de contact. 

Puteți utiliza funcția „Solicitare actualizare” pentru a-i cere autorității responsabile să modifice 

datele cu caracter personal.   

Pentru a șterge datele cu caracter personal, a se vedea punctul 5 de mai sus.  

În caz de litigii privind datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta operatorul 

de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei sau 

Autoritatea europeană pentru protecția datelor (informațiile de contact sunt indicate la punctul 

9 de mai jos). 

9. Informații de contact 

- Operatorul de date 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți 

observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la 

colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta operatorul 

de date: 

Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG 

GROW), Unitatea E.4 – Promovarea conformității – E-mail: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

- Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei 

În caz de dezacord cu operatorul de date, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor 

(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în privința aspectelor legate de prelucrarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725. 

- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu sau https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en) dacă sunteți de părere că drepturile 

dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul 

de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

10. Unde puteți găsi mai multe informații? 

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor 

operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost 

documentate și care i-au fost notificate. Pentru a accesa acest registru, accesați 

http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de 

înregistrare: DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

