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LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
ART. 25
Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
(1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date
cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa prezentei legi
pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct
sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie sau o fundaţie să îi
reprezinte interesele.
(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în
justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil,
plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15
zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.
(4) În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de
supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul şi, dacă este cazul, persoana
împuternicită sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă interesele persoanei vizate.
Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de
supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide
oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicţia temporară a
prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea
acestei măsuri.
(6) Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de
la data primirii plângerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea
unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare până la soluţionarea plângerii în condiţiile
alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanţa competentă este
Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa
de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanţa poate dispune
suspendarea prelucrării până la soluţionarea plângerii de către autoritatea de
supraveghere.

(10) Prevederile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care
autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârşirea unei încălcări a
drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

