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PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE 

 

Prezenta declarație de confidențialitate oferă informații despre  
procesarea și protecția datelor dumneavoastră personale. 

 

Operațiile de procesare: Procesarea datelor personale are loc în contextul sistemului de trasabilitate 
al UE.  

Operatori de date: Comisia Europeană, reprezentată de Directoratul General pentru (ilizibil) și 
Siguranța Alimentelor (denumit în continuare DG SANTE) și Statele Membre UE acționând ca operatori 
comuni (ilizibil) 

Cuprins 

1. Introducere 
2. De ce și cum procesăm datele dumneavoastră personale? 
3. Pe ce temeiuri legale procesăm datele dumneavoastră personale? 
4. Ce date personale colectăm și procesăm? 
5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale? 
6. Cum protejăm și păstrăm în siguranță datele dumneavoastră personale? 
7. Cine care acces la datele dumneavoastră personale și cui sunt divulgate? 
8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita? 
9. Informații de contact ale Operatorului de Date responsabil 
10. Unde găsiți informații mai detaliate? 
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1. Introducere 

DG SANTE și Statele Membre UE se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale și să vă 
respecte intimitatea. Comisia colectează și procesează datele dumneavoastră personale conform 
Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind protecția persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale de către instituțiile, 
organismele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date (abrogarea Regulamentului 
(CE) Nr. 45/2001). Statele Membre colectează și procesează datele dumneavoastră personale conform 
Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale și libera circulație a acestor date 
și abrogarea Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”). 

Prezenta declarație de confidențialitate explică motivele procesării datelor dumneavoastră personale, 
modul în care DG SANTE și Statele Membre UE colectează, manevrează și asigură protecția tuturor 
datelor personale furnizate, modul în care aceste informații sunt utilizate și ce drepturi aveți în raport 
cu procesarea datelor dumneavoastră personale. Specifică, de asemenea, informațiile de contact ale 
Operatorului de Date responsabil cu care vă puteți exercita drepturile, Responsabilul cu Protecția 
Datelor și Supervizorul European pentru Protecția Datelor. 

Informațiile referitoare la operațiile de procesare „procesarea datelor personale are loc în contextul 
sistemului UE de trasabilitate a tutunului” asumate de DG SANTE și Statele Membre UE sunt 
prezentate mai jos. 

2. De ce și cum procesăm datele dumneavoastră personale? 

Scopul operațiunii de procesare: 

Scopul procesării datelor personale este operarea sistemului UE de urmărire și identificare, care 
necesită ca operatorii economici să înregistreze în sistem și să consemneze și să transmită informații 
privind circulația produselor și date tranzacționale ale produselor din tutun în Uniunea Europeană. 
Datele colectate permit Comisiei și Statelor Membre UE să realizeze monitorizarea eficientă a 
funcționării adecvate a sistemului de trasabilitate a tutunului și aplicarea legislației privind 
trasabilitatea tutunului, în special lupta contra comerțului ilicit cu produse din tutun. 

Emitenții de ID având competență în generarea și emiterea de identificatori unici, colectează datele 
dumneavoastră personale în formatul specificat la punctele 1.1, 1.4 și 1.7 din secțiunea 1 a capitolului 
II al Anexei II la Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. Odată ce datele 
dumneavoastră personale sunt colectate, sunt stocate în fișiere unidimensionale și registre offline ale 
Emitenților de ID. O copie actualizată a tuturor fișierelor unidimensionale și registrelor offline este 
furnizată electronic prin router depozitarului secundar conform Articolului 20 (1) și (3) din 
Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. Dată ce datele dumneavoastră personale 
sunt colectate, sunt stocate pe serverele operate de operatorul depozitarului secundar. 

Furnizorii părți terțe ce operează depozitare primare colectează datele dumneavoastră personale în 
formatul specificat la punctele 3.1 până la 3.5 ale secțiunii 3 și secțiunii 4 din capitolul II al Anexei II la 
Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. Odată ce datele dumneavoastră personale 
sunt colectate, sunt stocate în servere sau cloud operate de furnizorii depozitarelor primare. Datele 
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dumneavoastră personale sunt apoi înaintate depozitarului secundar instantaneu conform Articolului 
26(3) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574, și stocate în serverele operate de 
operatorul depozitarului secundar. 

Operatorul depozitarului secundar colectează datele dumneavoastră personale în formatul indicat la 
punctele 3.1 până la 3.5 din secțiunea 3 și secțiunea 4 din capitolul II al Anexei II la Regulamentul de 
Implementare al Comisiei (UE) 2018/574 prin router. Odată ce datele dumneavoastră sunt colectate, 
sunt stocate în servere operate de operatorul depozitarului secundar. 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi utilizate în procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv 
creare de profile. 

3. Pe ce temeiuri legale procesăm datele dumneavoastră personale 

DG SANTE și Statele Membre UE procesează datele dumneavoastră personale deoarece procesarea 
este necesară pentru funcționarea adecvată a sistemului UE de trasabilitate a tutunului realizată în 
interes public, în principal în scopul controlului tutunului la care se face referire în Directiva 
2014/40/UE și Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. 

Produsele ilicite subminează libera circulație a produselor conforme și protecția asigurată de legislația 
privind controlul tutunului. Pentru combaterea produselor ilicite din tutun, inclusiv a celor importate 
ilegal în UE, Directiva 2014/40/UE stipulează în Articolul 15 că pachetele unitare de produse din tutun 
trebuie marcate cu identificator unic și circulația acestora trebuie înregistrată astfel încât aceste 
produse să poată fi urmărite și identificate prin Uniune și conformarea lor cu Directiva să poată fi 
monitorizată și mai bine aplicată. Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574 subliniază 
și că scopul sistemului de trasabilitate a tutunului este de a acorda Statelor Membre UE și Comisiei un 
instrument eficient pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun. 

4. Ce date personale colectăm și procesăm? 

Furnizarea datelor personale are loc în contextul: 

a) Depunerii cererilor pentru codurile de identificare ale operatorilor economici, unităților și 
dispozitivelor prin operatori economici și operatori ai primului punct de desfacere conform 
Articolelor 14(2), 16(2) și 18(2) ale Regulamentului de Implementare al Comisiei (UE) 
2018/574, 

b) Transmiterii informațiilor privind circulația produselor din tutun de către operatorii economici 
conform Articolului 32(2) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574, 

c) Transmiterii informațiilor tranzacționale de către operatorii economici conform Articolului 
33(2) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. 

DG SANTE și Statele Membre UE colectează și procesează următoarele date personale: 

• Denumirea înregistrată a operatorului economic 
• Adresa operatorului economic 
• Adresa de email a operatorului economic 
• Numărul de TVA al operatorului economic 
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• Numărul de înregistrare fiscală al operatorului economic 
• Adresa unității (numele străzii, numărul, cod poștal și oraș) 
• Producătorul dispozitivului 
• EO_ID (identificatorul operatorului economic) 
• F_Excise Number2 (numărul de acciză al unității emis de autoritatea competentă în scopul 

identificării persoanelor/sediilor) 
• F_ID (codul de identificare al unității) 
• Adresa completă a unității de destinație (strada, numărul, cod poștal, oraș) 
• Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor de transport 
• Denumirea legală înregistrată a cumpărătorului 
• Adresa cumpărătorului 
• Numărul de înregistrare fiscală al cumpărătorului 
• Denumirea legală înregistrată a plătitorului 
• Adresa plătitorului 
• Numărul de înregistrare fiscală al plătitorului 

În contextul activităților menționate mai sus, datele dumneavoastră personale sunt transmise 
Emitenților de ID care au competență în generarea și emiterea de identificatori unici, furnizorilor 
independenți părți terțe care operează depozitarele primare și furnizorilor independenți părți terțe 
care operează depozitarul secundar conform Articolelor 14(2), 16(2), 18(2), 32(2) și 33(2) din 
Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. 

Dacă nu furnizați aceste date personale, cerere dumneavoastră sau mesajul de raportare va fi 
considerat incorect și incomplet și va fi respins de către sistemul de trasabilitate a tutunului. 

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale? 

În contextul depunerii cererilor pentru codurile de identificare ale operatorilor economici, unităților 
și dispozitivelor, datele dumneavoastră personale vor fi reținute atât timp cât sistemul de trasabilitate 
este funcțional conform Articolelor 25 și 27(10) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (EU) 
2018/574. 

În contextul transmiterii informațiilor privind circulația produselor din tutun și informațiilor 
tranzacționale, datele dumneavoastră personale vor fi reținute timp de cinci ani conform Articolului 
25(1)(e) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2018/574. Această perioadă de păstrare 
începe cu ultimul eveniment aferent unui identificat unic dat. 

În cazul în care sistemul de trasabilitate a tutunului nu mai este funcțional, toate datele personale 
stocate în fișiere unidimensionale și registre offline ale emitenților de ID și bazele de date și stocările 
Cloud ale furnizorilor de depozitare primare și operatorilor de depozitare secundare vor fi șterse. 

 

 

6. Cum protejăm și păstrăm în siguranță datele dumneavoastră personale? 
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Toate datele personale sunt stocate în fișiere unidimensionale și registre offline ale Emitenților de ID, 
și baze de date și stocări Cloud ale furnizorilor de depozitare primare și operatorului de depozitare 
secundare. 

Toate operațiunile de procesare sunt realizate conform Deciziei Comisiei (UE, Euratom) 2017/46 din 
10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor de comunicații și informații din Comisia Europeană. 

Emitenții de ID desemnați de Statele Membre prin acord sau act legal, sunt obligați prin clauze 
specifice ale acestui acord sau prevederi ale actului legal privind orice operațiuni de procesare a 
datelor personale realizate în numele operatorilor comuni. Aceleași entități sunt obligate și prin 
obligațiile de confidențialitate ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 și 
legile naționale privind protecția datelor. 

Operatorul depozitarului secundar, acționând ca un contractant al Comisiei, este obligat prin obligații 
contractuale specifice privind operațiunile de procesare a datelor personale realizate în numele 
operatorilor comuni. În special, operatorul este obligat să dețină măsurile adecvate tehnice și 
organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt procesate în siguranță 
conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679. 

În 2021, în cadrul contractului de concesiune existent, Comisia a organizat un audit extern al 
operatorului depozitarului secundar. Auditul a fost realizat de BDO LPP, o societate de audit selectată 
și plătită în totalitate de Comisie. Auditul a acoperit atât conformitatea contractuală, aderarea la 
standardele de informații – securitate – management și securitatea datelor. Auditorii nu au găsit 
probleme care să aibă impact semnificativ sau material. 

Obligațiile la care se face referire în acordul de procesare a datelor semnat de operatorul depozitarului 
secundar și Comisie au fost transferate în scris furnizorilor de depozitare primare. Aceleași entități 
sunt, de asemenea, obligate prin obligațiile de confidențialitate ale Regulamentului General privind 
Protecția Datelor (UE) 2016/679 și legile naționale privind protecția datelor. 

Suplimentar, conform Articolului 15(8) din Directiva 2014/40/UE, depozitarele primare sunt 
monitorizate de un auditor extern, care este propus și plătit de producătorul de tutun și aprobat de 
Comisie. Auditorul extern este obligat să depună un raport anual la autoritățile competente și la 
Comisie, evaluând în special orice nereguli referitoare la accesul la datele stocate. Astfel, Comisia 
primește în fiecare an rapoarte de audit privind activitățile de stocare a datelor tuturor furnizorilor de 
depozitare primare. Acest lucru permite Comisiei să detecteze potențiale nereguli în raport cu accesul 
al datele stocate, și să evalueze măsurile relevante privind securitatea datelor care sunt în vigoare. 

Pentru protecția datelor dumneavoastră personale, Comisia a implementat un număr de măsuri 
tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate privind securitatea online, riscul 
pierderii datelor, modificarea datelor sau acces neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de 
procesarea și natura datelor personale care sunt procesate. Măsurile organizatorice includ 
restricționarea accesului la date personale doar pentru persoanele autorizate având nevoia legitimă 
de a le cunoaște în scopul acestor operațiuni de procesare. 

7. Cine are acces la datele dumneavoastră personale și cui sunt divulgate? 
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Conform Articolului 15(8) alin. 3 din Directiva 2014/40/UE și Articolul 25(1)(k) din Regulamentul de 
Implementare al Comisiei 2018/574, accesul la datele dumneavoastră personale este limitat la 
autoritățile competente ale Statelor Membre, Comisiei și auditori externi aprobați de Comisie. 

Statele Membre, Comisia și auditorii externi au acces complet fizic și virtual la datele personale din 
depozitarele primare și depozitarul secundar. Accesul virtual la date este facilitat prin interfețe grafice 
la nivelul depozitarului secundar. 

Accesul la datele personale supuse procesării comune va fi permis doar pentru: 

a) Personal autorizat al Comisiei și Statelor Membre în scopul realizării activităților de 
monitorizare eficientă și aplicare în contextul Directivei 2014/40/UE. Acest personal respectă 
acordurile statutare, și la nevoie, acordurile suplimentare de confidențialitate. 

b) Personal autorizat al Emitenților de ID, furnizorului independent parte terță ce operează 
depozitarul secundar și furnizorilor independenți părți terțe care operează depozitarele 
primare. Acest acces face obiectul cerințelor de ID și parolă. 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita? 

Dețineți drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” conform Capitolului III (Articolele 14-
25) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și Capitolul III (Articolele 12-23) din Regulamentul General 
privind Protecția Datelor, în special dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale și de a le 
rectifica în cazul în care datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete. Dacă este 
cazul, aveți dreptul să ștergeți datele dumneavoastră personale și să restricționați procesarea 
datelor dumneavoastră personale. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune procesării datelor 
dumneavoastră personale, realizată legal conform Articolului 5(1)(a) din Regulamentul (UE) 
2018/1725 și Articolului 6(1)(e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor din motive de 
țin de situația dumneavoastră particulară. 

Vă puteți exercita drepturile contactând Operatorul de Date responsabil, sau în cazul conflictelor, 
Responsabilul cu Protecția Datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Supervizorului European 
pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact ale acestora sunt acordate în Capitolul 9 de mai 
jos. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni specifice de 
procesare, vă rugăm să furnizați descrierea acestora în solicitarea dumneavoastră. 

9. Informații de contact ale Operatorului de Date responsabil 

- Operatorul de Date responsabil 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile conform Regulamentului (UE) 2018/1725, sau dacă aveți 
comentarii, întrebări sau îngrijorări, sau dacă doriți să depuneți o plângere privind colectarea și 
utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați DG SANTE (SANTE-TT-
DP@ec.europa.eu). 

- Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) al Comisiei 
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Puteți contacta și Responsabilul cu Protecția Datelor al Comisiei (DATA-PROTECTION-
OFFICER@ec.europa.eu) cu privire la problemele aferente procesării datelor dumneavoastră 
personale conform Regulamentului (UE) 2018/1725. 

- Supervizorul European privind Protecția Datelor (EDPS) 

Aveți dreptul de a depune recurs (și anume puteți depune o plângere) la Supervizorul European 
privind Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) în cazul în care considerați că drepturile 
dumneavoastră conform Regulamentului (EU) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a procesării 
datelor dumneavoastră personale de către Operatorul de Date. 

10. Unde găsiți informații mai detaliate? 

Responsabilul Comisiei cu Protecția Datelor (DPO) publică registrul Comisiei privind toate 
operațiunile de procesare privind datele personale, care au fost documentate și notificate lui. 
Puteți accesa registrul prin următorul link: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

 


