I.A. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
Călăraşi prelucrează datele cu caracter personal furnizate de solicitanţii de paşapoarte
prin formularul pus la dispoziţie, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul
eliberării paşaportului simplu electronic/temporar în temeiul Legii 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi este notificat la
A.N.S.P.D.C.P., sub numărul 8882 . În scopul emiterii paşaportului solicitanţii au
obligaţia să furnizeze datele cerute în formular, precum şi datele biometrice (imaginea
facială şi impresiunile digitale), refuzul determinând imposibilitatea eliberării
documentelor de călătorie. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către
operator în scopul precizat şi sunt comunicate Direcţiei Generale de Paşapoarte (în scopul
personalizării paşapoartelor simple electronice şi în scopul constituirii şi gestionării
Registrului Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple – notificare nr. 10986), şi altor
autorităţi/instituţii publice abilitate de lege (cu excepţia impresiunilor digitale, care se
şterg după realizarea scopului în care au fost colectate). În calitate de persoană vizată
solicitanţii de paşapoarte beneficiază de dreptul de acces, de rectificare sau ştergere a
datelor personale, de restricţionare a prelucrării, precum şi de dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Pentru exercitarea acestor
drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la misiunea
diplomatică/oficiul consular sau la sediul SPCEEPS Călăraşi şi la Direcţia Generală de
Paşapoarte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere în faţa unei
autorităţi de supraveghere. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind activitatea
de prelucrare a datelor personale, puteţi să vă adresaţi instituţiilor menţionate.
Datele referitoare la numerele de telefon şi e-mail sunt prelucrate în scopul
contactării solicitanţilor de paşapoarte în situaţii punctuale privind eliberarea
corespunzătoare a documentului de călătorie şi al informării prin SMS în situaţia în care
documentul de călătorie urmează să expire. Acestea se colectează prin înscrierea în
cererea de paşaport, şi se actualizează în momentul depunerii unei noi cereri. Alături de
celelalte drepturi prevăzute de normele de protecţie a datelor personale, solicitanţii de
paşapoarte beneficiază şi de dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în
scopurile menţionate mai sus şi de a solicita ştergerea, adresându-se Direcţiei Generale de
Paşapoarte printr-o cerere scrisă, datată şi semnată.

