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Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77 din Regulament) 

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a 

depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, 

în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că 

prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament. 

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul 

plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78.  

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere (art. 78 din Regulament)  

Fără a aduce atingere oricăror altor căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică 

are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere 

juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează. 

Fără a aduce atingere oricăror altor căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul 

de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă în 

temeiul art. 55 şi 56 nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la 

progresele sau la soluţionarea plângerii depuse în temeiul art. 77. 

Acţiunile introduse împotriva unei autorităţi de supraveghere sunt aduse în faţa instanţelor din statul membru în 

care este stabilită autoritatea de supraveghere. 

În cazul în care acţiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere care a fost 

precedată de un aviz sau o decizie a comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenţei, autoritatea 

de supraveghere transmite curţii avizul respectiv sau decizia respectivă. 

   

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritate 

publică, autonomă şi independentă, cu personalitate juridică, iar atribuțiile sunt reglementate prin Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și a 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 și prin  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 

competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 

pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 
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