
 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 precum și ale Legii notarilor publici și 

activității notariale nr.36/1995 republicată, Institutul Notarial Român (INR), în calitatea 

sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea 

unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal 

pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare. În acest sens, instituția noastră se 

supune controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

Institutul Notarial Român, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, 

are obligația legală de a prelucra sub orice formă materială (pe suport de hartie) sau 

electronică, în condiții de maximă siguranță, și numai în scopurile prevăzute de legislația 

în vigoare, datele personale pe care le furnizează candidații la examenele și/sau 

concursurile organizate de INR, persoanele fizice care se adreseară INR, notarii publici 

și personalul de specialitate al birourilor notariale care participă la programele de 

pregatire profesională continuă, indiferent de momentul în care sunt solicitate aceste date. 

În aceleași condiții de maximă siguranță vor fi prelucrate și datele persoanelor care 

participă la programe de pregătire facultative organizate de INR.  

Totodată, datele cu caracter personal ale candidaților pot fi transmise prin orice 

mijloc de comunicare, instituțiilor publice sau altor entitați publice ori private ale căror 

activitați sunt incidente în activitatea INR sau care au legatură directă sau implicită în 

organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului. 

Scopul prelucrării datelor îl constituie realizarea atribuțiilor și obligațiilor 

prevăzute în Regulamentele pentru organizarea și desfășurarea examenelor și a 

concursurilor organizate de INR conform dispozițiilor legale în vigoare, iar refuzul 

furnizării acestor date determină imposibilitatea înscrierii și participării la examen și/sau 

concurs. 

Totodată, dacă furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală 

sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, refuzul 

furnizării acestor date către INR atrage imposibilitatea soluţionării cererii adresate INR, 

precum şi a încheierii sau executării contractului. 

 


