Informaţie conform articolului 13 al Regulamentului general cu privire la protecţia datelor (RGPD)
Ministerul Federal al Afacerilor Externe utilizează pentru perfectarea unui paşaport, a unui titlu de călătorie
sau a unei cărţi de identitate datele dumneavoastră personale. Date cu caracter personal sunt toate informaţiile ce se referă la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată. Pentru a vă informa
despre prelucrarea datelor, îndeplinind obligaţiunea noastră de a informa conform art. 13 al Regulamentului
general cu privire la protecţia datelor (RGPD), vă comunicăm următoarele:
[1] conform articolului 4 nr. 7 din Regulamentul general cu privire la protecţia datelor (RGPD) responsabil
de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este Ministerul Federal al Afacerilor Externe cu
reprezentanţele sale diplomatice, în cazul dumneavoastră
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[2] Responsabilul de protecţia datelor în cadrul reprezentanţei diplomatice este domnul Ullrich Harald Ernst
Kinne.
[3] Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul perfectării paşapoartelor, stabilirii
autenticităţii acestora, stabilirii identităţii deţinătorului de paşaport sau carte de identitate, precum şi la
aplicarea Legii cu privire la paşapoarte respectiv a Legii cu privire la cărţile de identitate. Drept bază legală
pentru procesare servesc §§ 4 şi 6, alineat 2 din Legea cu privire la paşapoarte precum şi §§ 5, 9 alineat 2
a Legii cu privire la cărţile de identitate.
[4] Conform § 21 alineat 4 din Legea cu privire la paşapoarte/§ 23 alineat 4 din Legea cu privire la cărţile de
identitate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 30 de ani
după expirarea termenului de valabilitate a documentului, la care acestea se referă. Conform § 16 alineat 2
din Legea cu privire la paşapoarte şi a § 26 alineat 2 din Legea cu privire la cărţile de identitate, amprentele
digitale stocate vor fi şterse cel târziu după înmânarea sau expedierea documentului către deţinător.
[5] În calitate de persoană vizată aveţi, de regulă, următoarele drepturi:
- dreptul la informare (articolul 15 din Regulamentul general cu privire la protecţia datelor (RGPD)
- dreptul la rectificarea datelor (articolul 16 al RGPD),
- dreptul la ştergerea datelor (articolul 17 al RGPD), dacă nu contravine dispoziţiilor de păstrare din Legea
privind regimul paşapoartelor sau din Legea privind cărţile de identitate
- dreptul la restricţionarea procesării datelor (articolul 18 din RGPD)

- dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD),
- dreptul de a se opune prelucrării datelor (articolul 21 din RGPD).
[6] În afară de aceasta dumneavoastră mai beneficiaţi de dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la o instituţie împuternicită cu protecţia datelorautoritate împuternicită cu supravegherea.
[7] În cazul perfectării paşaportului de călătorie sau a cărţii de identitate în procesul de prelucrare a datelor,
datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise producătorului de documente, cu scopul perfectării acestuia. Conform § 22 ff din Legea cu privire la regimul paşapoartelor/§ 24 din Legea cu privire la
cărţile de identitate instituţia ce eliberează paşaportul sau cartea de identitate este în drept să transmită
date din Registrul paşapoartelor către alte institutii publice, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor ce intră în competenţa acestora.

