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Stimată doamnă, 

Vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la Autoritatea Naţională

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 22696/11.10.2017. 

Față de conținutul solicitării, precizăm următoarele:

Urmare a controlului efectuat de către Autoritatea Naţională de Supraveghere, în data

de 19  septembrie  2013,  la  Parchetul  de  pe  lângă Judecătoria  Sectorului  1  Bucureşti,  în

vederea verificării  condiţiilor  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  677/2001,  modificată  şi

completată, s-a constatat săvârşirea următoarei contravenţii:

” Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea

nr.  677/2001,  în  temeiul  art.  35  din  Legea nr.  677/2001,  modificată  şi  completată,  prin

raportare  la  art.  8  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  2/2001,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare, sancţionată cu amendă în cuantum de 5000 lei, întrucât Parchetul de pe lângă

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dezvăluit numele şi prenumele victimei unei infracţiuni

de viol şi  lipsire de libertate în mod ilegal, fără consimţământul acesteia, acordat în mod

expres şi neechivoc pentru această prelucrare, în cadrul unei declaraţii de presă acordate de

purtătorul de cuvânt, pe data de 17.09.2013, difuzată pe Realitatea TV la jurnalul de ştiri de

la orele 16:00.”

Totodată, s-a recomandat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

întocmirea  unui  document  din  care  să  reiasă  efectuarea  unor  instructaje  purtătorilor  de

cuvânt cu privire la protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, în relaţia cu

mass-media.

Alina SĂVOIU,

Şef Birou juridic şi comunicare
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