
INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cadrul activității de soluționare a petițiilor și de acordare a audiențelor 

 
Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) administrează în siguranță și 

exclusiv în scopurile specificate, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați  

în momentul depunerii/transmiterii unei petiții, respectiv cererii de înscriere în 

audiență, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor).   

Scopul folosirii datelor personale furnizate este soluționarea petiției 

dumneavoastră sau acordarea audienței.  

Trebuie să furnizați datele personale (nume, prenume, adresă de 

domiciliu/corespondență, adresă de e-mail, telefon), în vederea comunicării unui 

răspuns către dumneavoastră.  

Informațiile furnizate sunt utilizate de către DGAF în vederea soluționării 

petiției/acordării audienței și sunt comunicate doar structurilor din cadrul DGAF, cu 

atribuții de formulare a unui răspuns la petiția dumneavoastră sau, dacă este cazul, 

instituțiilor sau autorităților publice. 

Refuzul de a furniza datele personale determină clasarea petiției și 

imposibilitatea de a analiza și soluționa petiția dumneavoastră precum și 

imposibilitatea de a da curs cererii de înscriere în audiență. 

 Dacă petiția dumneavoastră excede atribuțiilor DGAF, aceasta va fi transmisă 
instituției sau autorității competente, urmând să fiți informat(ă) în acest sens. 

Vă sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condițiilor 

specificate de GDPR (Regulamentului): 

 acces la datele personale; 

 solicitarea rectificării sau actualizării atunci când datele sunt 

inexacte sau incomplete;  

  solicitarea ștergerii datelor în anumite circumstanțe (de ex. când 

datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menționat mai 

sus);  

 solicitarea restricționării prelucrării în anumite circumstanțe; 

 opunere la prelucrare; 

 de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri. 

 portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale 

către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră; 

  notificare în caz de încălcări privind securitatea datelor; 

  depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în 

București, sector 1, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30. 

Puteți exercita aceste drepturi printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin 

poștă la sediul nostru din strada Piața Presei Libere, nr.1, corp C3, etajul 3 – 4, 

sector 1, municipiul București sau la adresa de e-mail: antifrauda.generala@anaf.ro. 
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