
Notă informativă privind protecția persoanelor fizice 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul eliberării unei 

vize de intrare în Italia și în spațiul Schengen 

(Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, articolul 13) 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, necesare în vederea eliberării unei vize de 

intrare în Italia și în spațiul Schengen se va baza pe principiile legalității, 

corectitudinii și transparenței pentru  protejarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor fizice. 

În acest scop, se furnizează următoarele informații: 

 

1. Operatorul de date este Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale 

(MAECI) al Republicii Italiene, care funcționează, în acest caz, prin intermediul 

Ambasadei Italiei la Chișinău - str. Vlaicu Pircalab, 63 –  2012 Chișinău (Tel .: +373 

22 266720; mail: chisinau.visti@esteri.it PEC: amb.chisinau@cert.esteri.it). 

  

2. Pentru întrebări sau reclamații, persoana vizată poate contacta Responsabilul 

pentru Protecția Datelor cu caracter Personal (RPD) al MAECI  (adresa poștală: 

Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, Piazzale della Farnesina 1, 

00135 Roma, telefon 0039 06 36 911 (centrala), mail: rpd@esteri.it, pec: 

rpd@cert.esteri.it). 

 

3. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru evaluarea cererii de viză 

de intrare în Italia și în spațiul Schengen a unui cetățean al unei țări care nu este 

membră a Uniunii Europene, pentru care se aplică obligația de a deține viză. 

 

4. Furnizarea datelor în cauză este obligatorie pentru examinarea cererii de viză, iar 

orice refuz de furnizare a datelor solicitate o face inadmisibilă. 

 

5. Prelucrarea datelor, efectuată de personalul special desemnat, se va efectua în mod 

manual și automat. În special, datele vor fi introduse în Sistemul Informațional de 

Vize (VIS), o bază de date stabilită prin Regulamentul CE nr. 767/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008. 

 

6. În aplicarea legislației europene privind spațiul „Schengen“ (în special, 

Regulamentul CE nr. 810/2009 din 13 iulie 2009 care stabilește un cod comunitar de 



vize), datele vor fi comunicate autorităților competente italiene de securitate, precum 

și autorităților competente ale Uniunii Europene și celorlalte state membre. 

 

7. În conformitate cu normele stabilite prin regulamentul de instituire al VIS, datele 

vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de cinci ani. 

 

8. Persoana vizată poate solicita accesul la datele sale cu caracter personal și la 

corectarea acestora. În limitele stabilite de legislația în vigoare și fără a aduce 

prejudicii eventualelor consecințe asupra rezultatului cererii de viză, acesta poate 

solicita, de asemenea, anularea acestor date, precum și restricționarea sau contestarea 

prelucrării datelor. În aceste cazuri, persoana trebuie să depună o cerere la Ambasada 

Italiei la Chișinău – str. Vlaicu Pircalab, 63 – 2012 Chișinău (Tel +373 22 266 720; e-

mail:. chisinau.visti@esteri.it PEC: amb.chisinau@cert.esteri.it), informând RPD-ul 

din cadrul MAECI. 

 

9. În cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o 

plângere la RPD-ul din cadrul MAECI. Ca alternativă, vă puteți adresa la Autoritatea 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 

Roma, tel 0039 06 696 771 (centrala), e-mail:. garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it 

 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

