INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(cereri având ca obiect înmatricularea/înregistrarea de mențiuni, depunerea și/sau menționarea de acte, acordarea serviciilor de asistență,
efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării, eliberare duplicate, alte tipuri de cereri depuse de persoana interesată/prejudiciată)

Operator: Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu sediul în București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson
II+III, sector 3, cod poștal: 030837; telefon: +40 21 316.08.04/316.08.10; e-mail: onrc@onrc.ro
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, date de contact: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b,
tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837; telefon: 0758.035.318; e-mail: datepersonale@onrc.ro.
În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actele normative care reglementează activitatea registrului comerțului, Oficiul
Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourile teritoriale colectează,
procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile
prevederile Regulamentului (UE) nr. 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).
Potrivit art. 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, prin "prelucrare" se înțelege 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.
Actele normative, în temeiul cărora Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe
lângă tribunale/birourile teritoriale prelucrează date cu caracter personal, sunt afișate pe pagina de internet a instituției, la
adresa http://www.onrc.ro, secțiunea Legislație.
Pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă recomandăm să accesați
pagina de internet a instituției, la adresa http://www.onrc.ro, secțiunea DATE CU CARACTER PERSONAL.
Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea/înregistrarea
prezentei cereri, precum și prin depunerea unor acte/documente în susținerea acesteia, sunt prelucrate în scopul îndeplinirii
principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului: înregistrarea profesioniștilor, precum și a altor persoane
pentru care legi speciale dispun în acest sens; efectuare publicității legale a datelor/actelor și faptelor persoanelor
fizice/juridice înregistrate; ținerea registrului comerțului; autorizarea funcționării profesioniștilor; arhivarea înscrisurilor cu
caracter constitutiv sau modificator ale acestora, precum și a documentelor depuse în susținerea cererilor de înregistrare;
acordarea serviciilor de asistență și îndrumare prealabilă în vederea înregistrării în registrul comerțului; efectuarea de
operațiuni prealabile înregistrării în registrul comerțului; eliberarea de duplicate, înregistrarea unor mențiuni la cererea
persoanelor interesate/prejudiciate, comunicarea, dacă este cazul, actelor/înștiințărilor privind soluționarea cererii.
Potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele
fizice sau juridice au obligația de a solicita înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror
înregistrare este prevăzută de lege. Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului copii
legalizate de pe hotărârile definitive care se referă la acte, fapte și mențiuni a căror înregistrare în registrul comerțului o
dispun, conform legii. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de
zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile
faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau,
după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii.
În cazul societăților europene cu sediul social în România, legislația prevede obligația efectuării publicității și în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Actele care se înregistrează în registrul comerțului și fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a sau Partea a VII-a, sunt transmise către RA Monitorul Oficial în forma în care acestea au fost depuse/transmise de
profesionist.
Extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe
cheltuiala solicitantului. La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, rezoluţia se publică integral. Conform art. 14 alin.(2) din
Legea nr. 359/2004, extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente:
numărul şi data rezoluţiei, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă
este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare.
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind
protecția datelor - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului.

1

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală, iar refuzul
dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente din cerere (formular-tip) conduce la imposibilitatea
înregistrării cererii.
Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de date divulgate:
►Registrul central al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi registrele comerţului ţinute de oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele
membre ale Uniunii Europene. Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, Registrul central al comerţului pune la
dispoziţie publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.
►Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, registrul comerţului este public. Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care
a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul
comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de
pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.
►Documentele eliberate solicitanților, în temeiul art. 4 din Legea nr. 26/1990, vor conţine numai numele și prenumele, data
şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu ale persoanei fizice care figurează înregistrată în registrul comerțului/în
înscrisurile depuse la registrul comerțului în vederea soluționării cererilor de înregistrare depuse de un profesionist.
►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care dețin calități/funcții în cadrul unui profesionist
înregistrat în registrul comerțului sunt comunicate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale/exercitării funcției lor oficiale,
următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, autorități/instituții
publice cu atribuții în supravegherea și controlul activităților economice desfășurate de profesioniștii înregistrați în registrul
comerțului, autorităţi/instituții publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei,
autorități/instituții din administrația publică, misiuni diplomatice acreditate, instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor
sociale de stat, instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare, persoane fizice/juridice care justifică un
interes legitim, la solicitarea acestora, prezentată în scris și motivată, cu respectarea prevederilor legale în domeniul
protecției/prelucrării datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante
și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanei fizice care depune cererea în calitate de împuternicit de către
profesionist, persoană fizică interesată/prejudiciată sau figurează înscrisă în formularul-tip la secțiunea privind persoana
aleasă pentru comunicări (dar nu deține calități/funcții în cadrul unui profesionist înregistrat în registrul comerțului) sunt
comunicate autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, la cererea acestora prezentată în scris și motivată. Datele cu caracter
personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate
►În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15
din Legea nr. 359/2004, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip (conținând
toate datele cu caracter personal inserate în cuprinsul acestora) şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor
juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului
Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate în registrul comerțului central computerizat/sistemul
informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile de înregistrare (formulare-tip) în registrul comerțului având ca
obiect înregistrarea profesionistului, înscrierea în registru a mențiunilor privind actele și faptele profesioniștilor, precum și
documentele depuse în susținerea acestora sunt arhivate la dosarul profesionistului (în format hârtie și electronic).
Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal: În calitate de operator de date cu caracter personal, ONRC a
implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Drepturile persoanei vizate: dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor,
dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a face plângere către Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1,
București).
Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, mai sus
se poate face printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b,
tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837 sau prin e-mail la adresa: datepersonale@onrc.ro.
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