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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT                                                                       SLATINA 

Operator de date cu caracter personal 
 

Către, 

Doamna Delia Marinescu,  

reporter Libertatea 

 
 

În considerarea cererii dumneavoastră, adresată Inspectoratului de Poliție 

Județean Olt, prin care solicitați comunicarea traseului profesional al unui angajat al 

instituției, vă comunicăm următoarele: 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, datele cu caracter 

personal sunt definite drept: orice informație privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (persoană 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 unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.  

În cazul de față, dumneavoastră faceți referire la o persoană identificată. 

 

Conform prevederilor art . 12 lit d din Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public :  

  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, 

următoarele informaţii: 

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii. 

  

 Totodată, datele solicitate de către dumneavoastră se regăsesc în dosarul personal 

al persoanei vizate.  

 Conform prevederilor art. 3, alin. 4 din Anexa 10 a OMAI 140/2016, privind 

activitatea de resurse umane în cadrul unităților de poliție ale Ministerului Afacerilor 

Interne:  

 (4) Dosarul personal poate fi consultat, astfel:  

a) de către titular, în ceea ce privește documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-c); acesta 

poate solicita eliberarea unor copii ale documentelor, în măsura în care nu conţin 

informaţii clasificate;  

b) de către șeful unității în a cărei competenţă/coordonare se află titularul;  
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c) de către șeful și lucrătorii structurii de resurse umane anume desemnaţi;  

d) de către ofițerii cu atribuții de control, cu ocazia îndeplinirii unei atribuții de 

serviciu, precum și cei desemnați în vederea acordării/reînnoirii autorizației de acces la 

informații clasificate. 

 

Articolul 9 al aceluiași act normative prevede :  

 (1) Este interzisă comunicarea de date sau transmiterea de documente din dosarul 

personal/profesional către persoanele care nu au dreptul de a le cunoaşte.  

(2) Persoanele care au acces sau consultă dosarele personale/profesionale sau fişele 

matricole, trebuie să posede autorizaţie de acces la informaţii clasificate, cel puțin de 

nivelul documentelor în cauză şi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal sau profesional, în condiţiile legii. 

  

 Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră 

disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de 

interes public. 

  

 Cu stimă, 

Responsabil Legea 544/2001 

Inspector principal de poliţie 

 

DICU ALEXANDRA 
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