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Anunţ participare Studiu 

„Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remedii legale şi 
utilizarea lor” 

 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de punct focal naţional al Agenţiei UE pentru Drepturile 
Fundamentale – FRA, solicită sprijinul persoanelor care consideră că dreptul lor la protecţia datelor cu 
caracter personal a fost încălcat şi care au făcut / au avut intenţia de a face demersuri pentru a obţine un 
remediu pentru încălcarea acestui drept precum şi avocaţilor sau judecătorilor care s-au confruntat cu 
astfel de petiţii în scopul realizării unor interviuri / discuţii focus grup în cadrul studiului intitulat 
„Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remedii legale şi utilizarea lor” 
(Data Protection: Redress mechanisms and their use) solicitat de FRA. Vǎ rugǎm sǎ ne contactaţi prin e-
mail la: iionescu@ecpi.ro şi delia@crj.ro sau la numarul de telefon 0722.253.789. 
 
Sunteţi petent sau un potenţial petent în înţelegerea studiului nostru 

   Dacă consideraţi că dreptul dumneavoastră la protecţia datelor personale a fost încălcat (de către 
poliţie/jandarmerie sau prin activităţi desfăşurate prin intermediul internetului, al mediei sociale 
ori în diferite domenii, cum ar fi: sectorul financiar, sectorul de sănătate, ocuparea forţei de 
muncă, securitate socială sau orice alte domenii)  

   Aţi făcut plângere pentru a obţine un remediu sau  
   Aţi avut intenţia de a face plângere şi aţi luat anumite măsuri în cursul pregătii unei acţiuni pentru 

obţinerea unor remedii, dar, din diferite motive aţi decis să nu iniţiaţi un astfel de proces (de 
exemplu, aţi contactat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, un ONG sau un avocat pentru consultanţă).  

 
Sunteţi judecător cu experienţǎ relevantă pentu realizarea studiului nostru 

   Dacă în activitatea dumneavoastră aţi soluţionat cauze în baza Legii 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  
 

Sunteţi avocat cu experienţǎ în înţelegerea studiului nostru 
   Dacă în activitatea dumneavoastră aţi reprezentat cauze în baza Legii 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
indiferent de soluţia juridică a acestora. 

 
Prin realizarea studiului, FRA are scopul de a înţelege dacă sistemele de protecţie a datelor cu caracter 
personal din statele membre ale Uniunii Europene satisfac aşteptările persoanelor şi ce lacune mai există 
în acest sens. 
 
Conceptul “mecanisme de acces la remediu în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal”  
înseamnă, în sensul studiului, orice procedură asigurată de sistemul judiciar al statului, care prevede o 
consecinţă juridică pentru încălcarea dreptului la protecţia datelor personale.  

 
Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Arcului 
nr. 19, sector 2, cod fiscal R11341550, cu numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
380/1998, reprezentată prin Georgiana Iorgulescu, în calitate de Directoare Executivă.  

CRJ a fost selecţionat de către Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, ca primă opţiune de 
punct focal pentru România în domeniul drepturilor fundamentale în cadrul reţelei FRANET. 
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