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MODEL ORIENTATIV

NOTA DE INFORMARE A AVOCATILOR
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

incepand cu 25 mai 2O1B a intrat in vigoare Regulamentului General privind Proteclia
Datelor (in continuare Regulamentul) nr. (UE) 20161679 cu referire la proteclia
persoanelor fizice in ceea ce privegte colectarea, prelucrarea si circula{ia datelor cu
caracter personal.

in vederea implementdrii Regulamentului in activitatea Baroului, se actualizeazd
politicile de confidenlialitate aplicabile utilizatorilor site-ului Baroului si se iau mdsuri
suplimentare de siguran{d privind protec{ia datele avocalilor, cu caracter personal,
colectate si prelucrate de Barou.

Baroul are obligatia legala de a intocmi, mentine si actualiza periodic Tabloul avoca{ilor,
in toate partile sale componente, conform dispozi{iilor arL.24 alin. (1) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ar1. 44 din Statutul
profesiei de avocat. Tabloul avocalilor poate fi publicat atAt pe site-ul Baroului c6t gi prin
intermediul aplicafiei informatice "Tabloul national al avocalilor" care poate fi accesat de
pe WW\{l{juru)[:[o"

Baroul are obligatia legala de a intocmi, menline gi actualiza periodic Registrul de
asisten{d judiciard potrivit art'7B lit. b) din Legea 51/1995 precum s,i Registrul curatorilor
speciali potrivit art. 91^1 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat. Aceste Registre pot fi
publicate atAt pe site-ul Baroului, www.barou-ilfov.ro/new, cdt gi prin intermediul aplicatiei
informatice "Tabloul national al avoca{ilor".

Pentru ca Baroul sd-si poatd respecta obligalia de mentinere a datelor actualizate
impusa de Regulament, este necesar ca avoca{ii din Barou sd-gi actualizeze,
periodic, datele.

Actualizarea datelor avoca{ilor se poate face de acestia prin comunicarea datelor
cdtre Barou prin e-mail la adresa secretariat@barou-ilfov.ro sau prin completarea gi
depunerea unei fige de date personale actualizate, pusd la dispozilia avocalilor, la
sediul Baroului, a cdrei completare gi gestionare se realizeazd printr-o procedurd ce
garanleazd confid entia I itatea.



INFORMATII LEGATE DE DATELE PERSONALE PE CARE BAROUL LE
coLEcrEAzA DE LA AVocATr gr LE pRELUcREAZA, cA oBLtcATl LEGALE.

Care sunt datele ce sunt colectate de Barou de la avocati si care sunt prelucrate,
inclusiv in indeplinirea unei obligalii legale?

Datele personale preluate de la avocafi gi prelucrate la inscrierea in tabloul avocatilor,
inclusiv in scopul exercitdrii efective a profesiei, sunt:
- numele, prenumele, titlul gtiinlific, data inscrierii in barou, sediul profesional
principal/secundar/punct de lucru (adresd, telefon / fax, e-mail, pagind web), forma de
exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei si instantele la care avocatul
are dreptul sd puna concluzii; pentru tabloul avocalilor incompatibili, vor fi prelucrate si
data aprobdrii cererii de trecere in tablou precum si data radierii inregistrdrii din tablou;
aceste date sunt prelucrate in conformitate cu dispozi{iile Anexelor Vl-Vlll din Statutul
profesiei de avocat;
- date personale: cazierul judiciar, avizul psihologic, avizul medical anual in cazul
pensionarilor care continua exercitarea profesiei, codul numeric personal (CNP), data
nagterii, adresa de domiciliu ;

- date privind asigurarea de rdspundere civild profesionald;
- date biometrice (imagini faciale / fotografii) necesare intocmirii gi emiterii legitimafiei de
avocat tip card CCBE;
- numdrul cardului, corespunzdtor codului unic al avocatului alocat conform sistemului de
evidenld european al avoca{ilor atribuit de CCBE, conform Anexei XXVI din Statutul
profesiei de avocat;
- numele, prenumele gi data de nagterii copiilor avoca{ilor (spre exemplu: in scopul
transmiterii de felicitdri sau cadouri, pentru organizarea unor evenimente de socializare,
etc).

Cum sunt prelucrate datele susmenfionate?

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale avoca{ilor se face exclusiv pentru scopuri
legitime, in vederea asigurdrii cadrului necesar pentru exercitarea profesiei de avocat,
intr-una din formele de organizare ale profesiei prevdzute de Legea 51/1995.

Datele cu caracter personal ale avocafilor sunt prelucrate pentru respectarea obliga{iilor
legale instituite in sarcina Baroului privind intocmirea, pdstrarea qi actualizarea
permanentd a Tabloului avoca(ilor.

in anumite situalii, datele avocalilor cu caracter personal sunt prelucrate intrucAt Baroul
justifica un interes legitim care prevaleazd celui privat sau, dupa caz, existd
consimldmAntul avocatului privind prelucrarea in alte scopuri (de exemplu adresa sa de
e-mail pentru a i se comunica informalii de tip newsletter, publica{ii ale Baroului,
convocdri prevdzute de lege sau Statutul profesiei, invita{ii pentru participarea in
proceduri impuse de lege, etc).
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comunicarea datelor cu caracter personal ale avocalilor citre terfi:

Exista obliga{ia legald potrivit cdreia Tabloul avocalilor, intocmit la inceputul fiecdrui an,
este comunicat instanlelor judecdtoregti, organelor de urmdrire penald si autoritatilor
administrative ale judelului / municipiului Bucuresti, precum si U.N,B.R.

De asemenea, datele din tablourile avoca{ilor gi registrele de curatori speciali sau din
registrele de asistenta judiciard, devin publice prin publicarea lor pe site-ul Baroului sau
prin intermediul aplica{iei informatice "Tabloul national al avocatilor" pusd la dispozitia
Barourilor de cdtre UNBR.

Care sunt drepturile avocafilor in legiturd cu prelucrarea datelor personale de
citre Barou si cum pot fi exercitate?

- dreptul de acces - permite avocalilor sd obtind confirmarea ca datele personale sunt
prelucrate de Barou gi, in caz afirmativ, sd fie la curent cu detaliile relevante ale acestor
activita{i de prelucrare;

- dreptul la rectificare - permite rectificarea datele personale dacd sunt incorecte,

- dreptul de a gterge - permite sa se oblina stergerea datelor personale in anumite
cazuri (de exemplu, in cazul in care datele nu mai sunt necesare in legdturd cu scopurile
pentru care au fost colectate):

- dreptul la restrictii - permite sd se oblind restriclionarea procesdrii datelor personale
in anumite cazuri (de exemplu, atunci cAnd se contesta exactitatea datelor personale,
pentru o perioadd care permite sd se verifice astfel de exactitate);

- dreptul de a formula obieclii - permite opunerea la prelucrarea in continuare a
datelor personale in conditiile gi limitele stabilite de lege;

- dreptul la portabilitatea datelor - permite sd fie primite datele personale referitoare
la un avocat, pe care acesta le-a furnizat Baroului, intr-un format structurat, utilizat in
mod obisnuit si care poate fi citit de computer;

- dreptul de retragere a consimlimdntului -in cazurile in care prelucrarea datelor se
intemeiazd pe consim{dmAntul avocatului, acesta poate fi retras oricdnd; retragerea
consimldmAntului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuatd anterior
retragerii rdm6nAnd in continuare valabild;

- dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentari,
aferentd deciziilor automate: se poate cere gi se poate obline interven{ia umand cu
privire la o prelucrare de date sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la
acest tip de prelucrare.



Avocatul poate sd exercite drepturile menlionate mai sus gi sd afle mai multe informatii
despre aceste drepturi, prin depunerea unei solicitdri scrise pe adresa Baroului llfov,
Calea Mogilor nr. 88, sector 3, Bucuregti sau prin e-mailla secretariat@barou-ilfov.ro.

Avocatul are dreptul de a depune o plAngere la Autoritatea de protectie a datelor.

Baroul este obligat sd trateze intotdeauna cererile privind datele personale cu cea mai
mare aten{ie gi sa rdspundd intrebdrilor ce ise adreseazd cu privire la acest domeniu in
cel mai scurt timp posibil.

Pentru corecta preluare si prelucrare a datelor personale ale avocatului existd obligatia
de a se uliliza de cdtre avocat in coresponden{a cu Baroul propria adresd de e-mail
astfel cum aceasta apare in evidenfele Baroului (inscrisd in Tabloul avoca{ilor) pentru a
trimite/a primi orice comunicdri ale Baroului, de natura celor ardtate mai sus. Exista
obliga{ia avocatului de a identifica adresa de e-mail validd aferentd continutului
comunicdrilor adresate cdtre Barou

Comunicdrile parvenite de la o adresd de e-mail care nu este inregistrata sau este
alocatd altei persoane nu pot fi avute in vedere, acestea urmAnd a fi clasate.

Adresa de e-mail a Baroului llfov care poate fi utilizatd in comunicdri oficiale este:
se c reta ri at@b a ro u - i lfov. ro.

Aceastd adresd de e-mail va fi utilizata doar pentru corespondenta adresata Baroului
llfov, conform scopurilor si obligaliilor legale ce ii revin.

Aceastd Notd de informare este conformd cu "Politica de confidenlialitate a datelor"
publicata pe site-ul Baroului llfov la adresa www.barou-ilfov.ro/new si se aduce la
cunogtin{a celor legal interesa{i prin publicarea sa pe pagina de web a Baroului.


