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NOTĂ DE INFORMARE 

 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (denumită în continuare abreviat 

A.E.P.), instituție publică administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă 

generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în 

materie, având sediul în Strada Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, cod poştal 030084, 

telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro, 

prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu  Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și 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 protecţia datelor - RGPD) și 

cu legislația de punere în aplicare a acestuia, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și 

obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din 

exercitarea autorității publice, cu care este învestită prin lege A.E.P., în calitate de operator. 

Datele prelucrate ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român și 

cetățeni, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, cu protejarea integrității, 

confidenţialității şi securității datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. 

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul A.E.P. poate fi 

contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@roaep.ro iar autoritatea superioară este 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa de e-

mail : anspdcp@dataprotection.ro 

 

 Datele cu caracter personal ale alegătorilor prelucreate de A.E.P. sunt următoarele: 

Pentru alegătorii cu domiciliul în România:  

- numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării 

administrative a numelui;  

- data naşterii; 

- locul naşterii;  

- codul numeric personal; 

- ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul;  

mailto:dpo@roaep.ro
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- adresa de domiciliu;  

- adresa de reşedinţă, în ţară, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;  

- seria şi numărul actului de identitate;  

- data emiterii actului de identitate;  

- data expirării actului de identitate . 

Pentru alegătorii care şi-au stabilit domiciliul în străinătate: 

- numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării 

administrative a numelui;  

- data naşterii;  

- locul naşterii;  

- codul numeric personal;  

- adresa de domiciliu;  

- numărul paşaportului;  

- data eliberării paşaportului;  

- data expirării paşaportului.  

Pentru alegătorii care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi care locuiesc temporar în România: 

- numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării 

administrative a numelui;  

- data naşterii;  

- locul naşterii; 

- codul numeric personal;  

- adresa de domiciliu;  

- numărul paşaportului;  

- data eliberării paşaportului;  

- data expirării paşaportului;  

- adresa de reşedinţă din România;  

- seria şi numărul cărţii de identitate provizorii;  

- data emiterii cărţii de identitate provizorii;  
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- data expirării cărţii de identitate provizorii. 

 

Pentru cetățenii străini comunitari care și-au stabilit reședința în România înscriși pe listele 

speciale (valabile la alegerile europarlamentare): 

- nume și prenume; 

- adresa de reședință; 

- act de identitate străin sau românesc. 

 

Pentru cetățenii străini comunitari și pentru cei necomunitari care și-au stabilit reședința în 

România înscriși pe listele complementare (valabile la alegerile locale): 

- nume și prenume; 

- adresa de reședință; 

 

În plus faţă de datele menţionate mai sus pot fi prelucrate și următoarele date: 

- pentru fiecare alegător cu domiciliul în România care şi-a stabilit reşedinţa în străinătate se 

pot înscrie adresa de reşedinţă din străinătate, opţiunea pentru votul prin corespondenţă şi codul 

poştal al adresei de reşedinţă din străinătate; 

 - pentru fiecare alegător cu domiciliul în străinătate care şi-a stabilit reşedinţa în altă ţară se 

pot înscrie adresa de reşedinţă din străinătate, opţiunea pentru votul prin corespondenţă şi codul 

poştal al adresei de domiciliu sau al adresei de reşedinţă din străinătate; 

- adresa de e-mail și/sau  nr. de telefon, dacă alegătorii furnizează acesată informație prin 

intermediul formularelor online.Registrului electoral;  

Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor 

de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora 

la secțiile de votare. 

Registrul electoral funcționează în vederea asigurării următoarelor obiective: 

a) înregistrarea și actualizarea datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot; 

b) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor și 

arondarea acestora la secțiile de votare; 
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c) arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secțiile de votare; 

d) realizarea listelor electorale permanente; 

e) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale 

permanente. 

Conform art. 29 alin (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 208/2015, datele și 

informațiile conținute în Registrul Electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.  

 

Scopul, temeiul legal prelucrarii datelor și perioada de păstrare a acestora 

 
AEP prelucrează datele alegătorilor cu scopul de a asigura pregătirea, organizarea și 

desfășurarea alegerilor și a referendumurilor.   

AEP prelucrează datele alegărilor în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din RGPD “prelucrarea 

este necesară în vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public” și  în temeiul 

art. 6 alin. (1) lit. e) “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 

revine operatorului”. Obligația legală de prelucrare este prevăzută la art. 33 și art. 100 alin. (1) 

din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Legea 208/2015.      

Datele sunt prelucrate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor necesare 

pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor.  

Tinând seama de principiile care se aplică activității de prelucrare (mai cu seamă de 

principiul limitării legate de stocare prevăzut la art. (5) alin. (1) lit. e) din RGPD)  operatorul nu 

poate arhiva datele cu caracter personal pe o perioada mai lungă de timp decât cea prevăzută de 

Legea Arhivelor Naționale  nr. 16/1996, Sect. IV art. 13  lit. (b) și anume: documentele scrise, cu 

excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor. 

Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare electronică sau în format printat a acestora se 

realizează conform normelor legale și în scopuri de de arhivare în interes public, în scopuri de 

cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, nefiind incompatibilă cu scopul inițial 
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pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării 

ilegale.   

 
Care sunt destinatarii datelor cu caracter personal? 

 
Primarii sau persoanele desemnate, prin dispoziție,  de către primari, pentru cetățenii români 

cu domiciliul sau reședința în țară (doar pentru respectiva unitate administrativ-teritorială); 

Persoanele din cadrul AEP împuternicite prin ordin al președintelui AEP pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

Birourile electorale  pentru Străinătate, insituții similare AEP din Uniunea Europeană. 

Persoanele desemnate de  Ministerul Afacerilor Externe Român și autorizate de către AEP să 

efectueze interogări în Registrul electoral doar pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

străinătate. 

 Următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, domiciliul sau reședința 

alegătorului, seria și numărul actului de identitate și codul poștal al domiciliului sau al reședinței vor 

fi divulgate către Biroul electoral, date care sunt cuprinse în listele electorale permanente. CNP-ul, 

numele și prenumele va fi transmis către Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru includerea în 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu. Siveco va 

asigura dezvoltarea și mentenanța site-ului și poate avea acces la date doar în baza unei cereri 

aprobate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

  

Sursa din care provin datele cu caracter personal? 

Datele cu caracter personal, ce nu au fost furnizate direct de dvs. (persoana vizată), 

provin de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcția 

Generală de Pașapoarte, Inspectoratul General pentru Imigrări și de la Autoritatea Națională 

pentru Cetățenie. 

 

Ce drepturi vă revin în calitate de persoană vizată? 

o Dreptul la informare 

o Dreptul de acces 
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o Dreptul de rectificarea și/sau completarea datelor  

o Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal; 

o Dreptul la o cale de atac judiciară. 

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt inexacte, vă rugăm să ne informaţi cât mai 

curând posibil, A.E.P. obligându-se în acest sens să radieze, rectifice, să actualizeze sau să 

şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și 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. 

 

Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată? 

 
Pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați în calitate de persoană vizată, vă puteți 

adresa AEP prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate olograf, care va conține în mod 

obligatoriu codul numeric personal.  Cererea poate fi depusă la registratura A.E.P., poate fi transmisă 

prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată) la datele de contact menționate în antet. 

 

Datele cu caracter personal sunt: 

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, 

echitate şi transparenţă"); 

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-

un mod incompatibil cu aceste scop uri; 

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate („reducerea la minimum a datelor"); 

d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere 

scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate"); 

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care 

nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
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f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate"). 

Autoritatea Electorală Permanentă în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, 

este preocupată, în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la 

prelucrările de date cu caracter personal. În acest scop se crează şi se deţin sisteme de evidenţă, 

în condiţiile legii, utilizând atât mijloace manuale, cât şi automatizate de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, asigurând caracterul privat şi protecţia acestora, personalul A.E.P având 

obligaţia legală de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi a informaţiilor care au acelaşi 

caracter, de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Nu iși pot exercita dreptul la vot persoanele care se încadrează în urmatoarele situații 

prevăzute de Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente: 

-  art. 2 alin. (5) lit. (a) – alienații mintali puși sub interdictie, lit. (b) persoanele căroar li s-

a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească 

definitivă. Art. 46 alin. (1) pentru cazurile de interzicere a exercitării drepturilor 

electorale şi cazurile de punere sub interdicţie, actualizări intervenite în datele personale 

ale cetăţenilor români cu drept de vot şi informaţii privind persoanele decedate, respectiv 

cele cu menţiuni de deces, înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 


