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Capitolul I. Dispoziţii generale

Articolul 1. Obiect şi obiective. (1) Prezentul regulament stabileşte normele 
referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu 
caracter personal.

(2) Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter 
personal.

(3) Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate fi 
restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă. A se vedea considerentele (1)‑(13) din preambul.

Articolul 2. Domeniul de aplicare material. (1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace 
automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a 
datelor cu caracter personal care fac parte dintr‑un sistem de evidenţă a datelor sau 
care sunt destinate să facă parte dintr‑un sistem de evidenţă a datelor.

(2) Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:
(a) în cadrul unei activităţi care nu intră sub incidenţa dreptului Uniunii;
(b) de către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care intră sub 

incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
(c) de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv personale sau 

domestice;
(d) de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării 

sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al 
protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora.

(3) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, 
oficiile şi agenţiile Uniunii, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001 şi alte acte juridice ale Uniunii aplicabile unei asemenea prelucrări 
a datelor cu caracter personal se adaptează la principiile şi normele din prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 98.

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, în 
special normelor privind răspunderea furnizorilor de servicii intermediari, prevăzute 
la articolele 12‑15 din directiva menţionată.

Notă. A se vedea considerentele (14)‑(21) din preambul.

Articolul 3. Domeniul de aplicare teritorial. (1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor unui sediu al unui operator 
sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă 
prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.

(2) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale 
unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană 
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împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile 
de prelucrare sunt legate de:

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, 
indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăţi de către persoana vizată; sau

(b) monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
(3) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de 

către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într‑un loc în care dreptul intern 
se aplică în temeiul dreptului internaţional public.

Notă. A se vedea considerentele (22)‑(25) din preambul.

Articolul 4. Definiţii. În sensul prezentului regulament:
1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă 
este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire 
la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra 
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau 
fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3. „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal 
stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor 
cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a 
evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru 
a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia 
economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, 
locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într‑un 
asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate 
fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să 
fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică 
care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane 
fizice identificate sau identificabile;

6. „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter 
personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate 
sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

7. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau 
alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării 
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
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8. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter 
personal în numele operatorului;

9. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia 
sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent 
dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot 
comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate 
cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea 
acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în 
materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

10. „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, 
agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită 
de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

11. „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă 
liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care 
aceasta acceptă, printr‑o declaraţie sau printr‑o acţiune fără echivoc, ca datele cu 
caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

12. „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare 
a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, 
modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, 
stocate sau prelucrate într‑un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

13. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracte‑
risticile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii 
unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special 
în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana 
în cauză;

14. „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma 
unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice 
sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea 
unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

15. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de 
sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii 
de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

16. „sediu principal” înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care 

se află administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care 
deciziile privind scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 
se iau într‑un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a 
dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile 
respective este considerat a fi sediul principal;

(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două 
state membre, locul în care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, 
în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administraţie centrală 
în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc 
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activităţile principale de prelucrare, în contextul activităţilor unui sediu al persoanei 
împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligaţii 
specifice în temeiul prezentului regulament;

17. „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în 
temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea 
ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;

18. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o 
activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate 
sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;

19. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi 
întreprinderile controlate de aceasta;

20. „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecţie 
a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o 
persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea 
ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către 
un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe ţări terţe 
în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într‑o 
activitate economică comună;

21. „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă 
instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

22. „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere 
care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:

(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul 
statului membru al autorităţii de supraveghere respective;

(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află 
autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt 
susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau

(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
23. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă:
(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activi‑

tăţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane 
împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana 
împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau

(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor 
unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator 
pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă 
de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin două state membre;

24. „obiecţie relevantă şi motivată” înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie 
în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă 
măsurile preconizate în ceea ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de 
operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanţa 
riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce priveşte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera circulaţie a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii;
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25.[1] „serviciile societăţii informaţionale” înseamnă un serviciu astfel cum este 
definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului[2];

26. „organizaţie internaţională” înseamnă o organizaţie şi organismele sale 
subordonate reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism 
care este instituit printr‑un acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul 
unui astfel de acord.

Notă. A se vedea considerentele (26)‑(37) din preambul.

Capitolul II. Principii

Articolul 5. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. 
(1) 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 scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de 
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri 
statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu 
articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

(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; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura 
în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în 
scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu 
articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic 
şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

(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”).

(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) şi poate demonstra 
această respectare („responsabilitate”).

[1] Pct. 25 de la art. 4 este reprodus astfel cum a fost rectificat în J.O. L 127 din 23 mai 2018.
[2] Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 

referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor 
privind serviciile societăţii informaţionale (J.O. L 241 din 17 septembrie 2015, p. 1).
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Notă. A se vedea considerentul (39) din preambul.

Articolul 6. Legalitatea prelucrării. (1) Prelucrarea este legală numai dacă şi 
în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

(a) persoana vizată şi‑a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte 
de încheierea unui contract;

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi 
revine operatorului;

(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane fizice;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte 
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este 
învestit operatorul;

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator 
sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi 
publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

(2) Statele membre pot menţine sau introduce dispoziţii mai specifice de adaptare 
a aplicării normelor prezentului regulament în ceea ce priveşte prelucrarea în vederea 
respectării alineatului (1) literele (c) şi (e) prin definirea unor cerinţe specifice mai 
precise cu privire la prelucrare şi a altor măsuri de asigurare a unei prelucrări legale 
şi echitabile, inclusiv pentru alte situaţii concrete de prelucrare, astfel cum este 
prevăzut în capitolul IX.

(3) Temeiul pentru prelucrarea menţionată la alineatul (1) literele (c) şi (e) trebuie 
să fie prevăzut în:

(a) dreptul Uniunii; sau
(b) dreptul intern care se aplică operatorului.
Scopul prelucrării este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, în ceea 

ce priveşte prelucrarea menţionată la alineatul (1) litera (e), este necesar pentru 
îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în cadrul exercitării unei 
funcţii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate conţine dispoziţii 
specifice privind adaptarea aplicării normelor prezentului regulament, printre altele: 
condiţiile generale care reglementează legalitatea prelucrării de către operator; 
tipurile de date care fac obiectul prelucrării; persoanele vizate; entităţile cărora le 
pot fi divulgate datele şi scopul pentru care respectivele date cu caracter personal 
pot fi divulgate; limitările legate de scop; perioadele de stocare; şi operaţiunile şi 
procedurile de prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale şi 
echitabile cum sunt cele pentru alte situaţii concrete de prelucrare astfel cum sunt 
prevăzute în capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern urmăreşte un obiectiv 
de interes public şi este proporţional cu obiectivul legitim urmărit.
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(4) În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu 
caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimţământul persoanei 
vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură necesară 
şi proporţională într‑o societate democratică pentru a proteja obiectivele menţionate 
la articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop 
este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate 
iniţial, ia în considerare, printre altele:

(a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost 
colectate şi scopurile prelucrării ulterioare preconizate;

(b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în 
ceea ce priveşte relaţia dintre persoanele vizate şi operator;

(c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii 
speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în 
care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi 
infracţiuni, în conformitate cu articolul 10;

(d) posibilele consecinţe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare 
preconizate;

(e) existenţa unor garanţii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

Notă. 1. A se vedea considerentele (40)‑(50) din preambul. 
2. A se vedea şi art. 6 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) (M. Of. nr. 651 din 26 iulie 2018).

Articolul 7. Condiţii privind consimţământul. (1) În cazul în care prelucrarea 
se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că 
persoana vizată şi‑a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal.

(2) În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei 
declaraţii scrise care se referă şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie 
să fie prezentată într‑o formă care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, 
într‑o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Nicio 
parte a respectivei declaraţii care constituie o încălcare a prezentului regulament 
nu este obligatorie.

(3) Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. 
Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe 
baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea 
consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea 
consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

(4) Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine 
seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv 
prestarea unui serviciu, este condiţionată sau nu de consimţământul cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea 
acestui contract.
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Notă. A se vedea considerentele (32), (33), (42), (43) din preambul.

Articolul 8. Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor 
în legătură cu serviciile societăţii informaţionale. (1) În cazul în care se aplică 
articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii 
informaţionale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui copil este legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are 
sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în 
care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii 
părinteşti asupra copilului.

Statele membre pot prevedea prin lege o vârstă inferioară în aceste scopuri, cu 
condiţia ca acea vârstă inferioară să nu fie mai mică de 13 ani.

(2) Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de 
cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, 
ţinând seama de tehnologiile disponibile.

(3) Alineatul (1) nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele 
membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract 
în legătură cu un copil.

Notă. A se vedea considerentul (38) din preambul.

Articolul 9. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal. 
(1) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice 
sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice 
pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de 
date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situaţii:
(a) persoana vizată şi‑a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor 

date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia 
cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicţia prevăzută la 
alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;

(b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării 
unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării 
forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale, în măsura în care acest 
lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv 
de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru 
drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate;

(c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în 
incapacitate fizică sau juridică de a‑şi da consimţământul;

(d) prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii 
adecvate de către o fundaţie, o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ 
şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca prelucrarea să 
se refere numai la membrii sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale şi 
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