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GHID DE EXERCITARE A DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE 

 

 

 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne este operator de date cu caracter personal. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de dreptul de 

acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea autonomă, inclusiv crearea de 

profiluri. 

 În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa D.R.P.C.I.V. printr-o 

cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: 

București, Șoseaua Pipera nr. 49, sector 2, Cod poștal: 014254, sau prin utilizarea 

serviciilor de poștă electronică la adresa: drpciv@mai.gov.ro, ori prin fax la nr.: 

021.232.16.61, iar în termen de cel târziu o lună veți primi un răspuns la solicitarea 

exprimată în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. 

 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
1
 și cele ale Legii nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare
2
, în situația în care considerați că prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare aveți dreptul 

de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe 

Magheru nr. 28-30, sector 1. 

 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanței competente în 

cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului 

general pentru protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor 

dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta prevederile acestuia. 
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2
 art. 20. 
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