
Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei Buletin informativ 

 

Autoritatea Nationala  pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei (ANPDLI)  infiintata 

la data de 1 ianuarie 2012 – similar autoritatii precedente cu competenta sporita - are scopul 

de a garanta exercitarea si utilizarea dreptului la cunoastere a protectiei datelor personale, 

publice si a celor evidente din sfera publica. 

Activitatea ei este reglementata in primul rind prin legea CXII din 2011 privind libertatea 

informatiei si autoderminarii in domeniul informatiei. In intelesul careia: 

- date personale sunt informatii referitoare la o persoana identificabila, date, concluzii, 

de exemplu nume, adresa (e-mail, domiciliu, numar de telefon.etc.), educatie, 

venituri, evaluarea performantei profesionale sau date referitoare la situatia 

financiara. 

- date publice sunt informatii livrate de autoritatile si institutiile administratiei publice 

sau date detinute de acest sector, de exemplu: invoieli, contracte  precum si 

majoritatea datelor detinute de Oficiul National al Registrului Comertului. 

- date personale din sfera publica sunt informatii personale publice reglementate de 

lege, de exemplu: numele, pozitia, venitul directoriilor, functionarilor de stat sau din 

sfera comertului inregistrat de ONRC. 

Reclamatiile primite de ANPDLI pentru protectia datelor in general se refera la administrarea 

nedreapta a datelor sau lipsa (uneori limitarea) posibilitatii de a se  informa despre date 

publice sau date personale din sfera publica. Este recomandat ca  prima oara reclamatia sa 

fie adresata catre personalul administrativ care va incerca sa remedieze cazul de incalcare a 

legii. Daca reclamatia ramane nerezolvata, Autoritatea nationala va examina cazul in cadrul 

unui proces numit proces de examinare si  va lua masuri privind indreptarea  statutul ilicit. 

 

 

 

 

In cazul unui apel  nerezolvat, ori din oficiu, daca circumstantele unei administrari nedrepte 

ale datelor sunt justificate (daca cazul afecteaza foarte multi oameni, si nivelul prejudiciului 

este foarte  grav) se poate initia desfasurarea unui proces oficial  din partea Autoritatii 

Nationale care poate implica impunerea unei penalitati financiare  pana la suma de 10 

milione  HUF. 

In ceea ce priveste aplicarea libertatii informatiei si dreptul de a cunoaste datele publice, 

autoritatea avand sarcina de serviciu public are doua obligatii: pe de o parte , datele se vor 



publica pe website conform legii, pe de alta parte cerintele de date primite trebuie 

indeplinite. Modul de a contacta  Autoritatea Nationala este o notificare, daca datele cerute 

nu au fost publicate, sunt invechite, incomplete sau sa constatat un cost exagerat pentru 

efectuarea copiilor.  

Autoritatea nationala tine o evidenta pentru protectia datelor. 

ANDPLI ofera posibilitatea unui  audit in domeniul protectiei datelor- prestare de servicii, cu 

titlu oneros- la cerinta operatorilor de date, proces care poate fi desfasurat anterior 

operatiunii planificate. Evaluarea va contine posibilitatile de risc , va atrage atentia asupra 

aplicatiilor ilegale si va formula sugestii pentru posibila remediere a acestora. 

Incepind cu data de 1 octombrie 2015 se va introduce un nou proces privind  aprobarea 

controlului obligatoriu al organizatiilor- initiat de managerul datelor-care va facilita 

transferul datelor in strainatate (in afara Spatiului Economic European) pentru manageri, 

asigurand protectia datelor personale la un nivel corespunzator pe baza unui angajament 

voluntar.  

 

Sarcina procesului supravegherii secrete, desfasurata din oficiu, este foarte importanta, 

avand scopul de a investiga datele nationale clasificate (cunoscute sub termenul: secret de 

stat) si poate solicita terminarea procesului de confidentializare - daca nu este de acord cu 

decizia adusa de ANDPLI, decizia va fi atacata de acesta din urma  in fata organelor judiciare. 

ANDPLI participa in cooperatiile internationale in Uniune si in afara Uniunii, de exemplu 

supravegheaza Sistemul de Informatii in Schengen (SIS), Europol, Sistemul de Informatii 

pentru Vize (CIS) pe teritoriul Ungariei. Detalii referitoare la depunerea 

plangerilor/reclamatiilor se gasesc pe pagina ANDPLI/ sub "Informatii Internationale". 

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei 

Adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36-1-3911400 

Telefax: +36-1-3911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 


