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1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor în cadrul autorității de executare 
și cui vă puteți adresa? 

Responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este autoritatea de 
executare competentă, care decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. Datele de contact ale autorității de executare de la care 
provine această fișă informativă sunt următoarele: 

Justizvollzugsanstalt Essen (Penitenciarul Essen), Krawehlstraße 59, 45130 Essen 

În plus, dacă aveți orice fel de întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal de către noi și cu afirmarea drepturilor aferente care vă revin, puteți contacta 
responsabilul cu protecția datelor. Datele de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor sunt aceleași cu cele ale autorității de executare competente. Pentru a trimite 
acestuia o scrisoare, în câmpul de adresă trebuie să scrieți suplimentar „Pentru 
responsabilul cu protecția datelor”. Alternativ, puteți trimite un e-mail la următoarea 
adresă: datenschutz@jva-essen.nrw.de. 

Responsabilul cu protecția datelor este responsabil exclusiv de chestiuni ce privesc 
protecția datelor. Acesta nu este autorizat să vă ofere informații despre instrumentarea 
cererii dvs. și nici să vă ofere consiliere juridică. 

mailto:datenschutz@jva-essen.nrw.de
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2. În baza cărui temei de drept și în ce scopuri prelucrează autoritatea de 
executare datele dvs.? 

Datele dvs. sunt prelucrate numai dacă în acest scop există un temei legal sau dacă v-
ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor. 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. în scopurile executării unei pedepse în 
sensul art. 1 alin. 1 din Directiva (UE) 2016/680 îl constituie Legea cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal în penitenciarele din landul Renania de Nord-Westfalia 
(JVollzDSG NRW). Puteți consulta legea pe site-ul web: www.recht.nrw.de . Pe lângă 
legea mai sus menționată (JVollzDSG NRW), temei legal pentru prelucrarea datelor 
care nu servesc la urmărirea penală, executarea unei pedepse sau securității poate fi 
și Regulamentul general european privind protecția datelor (RGDP), complet cu Legea 
privind protecția datelor în landul Renania de Nord-Westfalia și prin Legea federală cu 
privire la protecția datelor. 

În principiu, autoritatea de executare vă prelucrează datele cu caracter personal numai 
în măsura în care acest lucru este necesar în scopurile de executare. Aici intră, de 
exemplu, prelucrarea datelor pentru stabilirea identității la intrarea într-un penitenciar 
sau pentru pregătirea și efectuarea vizitelor la deținuți. 

Datele dvs. pot fi prelucrate și în alte scopuri decât cele de executare, atunci când există 
o bază legală pentru respectiva prelucrare a datelor. La art. 12 alin. 2 nr. 1 - 4 din 
JVollzDSG NRW, găsiți un catalog al modificărilor permise ale scopului, conform cărora, 
prelucrarea datelor este permisă într-o anumită măsură și în alte scopuri decât cele de 
executare. 

3. Cu ce forme speciale de prelucrare a datelor vă puteți întâlni la autoritatea de 
executare? 

Cu ocazia contactului dvs. cu un deținut din acest penitenciar, conform Legii cu privire 
la protecția datelor cu caracter personal în penitenciarele din landul Renania de Nord-
Westfalia, autoritatea de executare este împuternicită să efectueze proceduri speciale 
de prelucrare a datelor. Detaliile sunt stipulate în art. 20, 22, 24, 25 și 32 din JVollzDSG 
NRW. 

Solicitarea de informații relevante pentru siguranță 
În scopul asigurării siguranței, autoritatea de executare are dreptul de a verifica, dacă 
există informații relevante pentru siguranță despre persoana dvs. Relevante pentru 
siguranță sunt informații despre atitudini sau contacte extremiste, mai ales orientate 
spre violență, cu organizații, grupări sau persoane. În acest context, autoritatea de 
executare respectivă are dreptul în cazuri individuale, să consulte pentru informații 
Registrul Federal Central, poliția și Oficiul pentru Protecția Constituției (art. 21 
JVollzDSG NRW). 

Înainte de obținerea informațiilor, veți fi informat despre motivul solicitării de informații 
relevante pentru siguranță, natura acesteia și consecințele juridice posibile. 

Autoritatea de executare va evalua informațiile care i-au fost furnizate despre persoana 
dvs. pe baza unei aprecieri de ansamblu a cazului individual și va decide dacă vă va 

http://www.recht.nrw.de/


3 

 

permite dvs., în calitate de persoană externă, sau nu vă va permite accesul sau vă va 
permite accesul cu anumite limitări. Acest lucru este valabil în mod corespunzător, dacă 
veți refuza solicitare de informații relevante pentru siguranță. 

În cazul în care o solicitare de informații relevante pentru siguranță, apreciată ca fiind 
oportună, nu poate fi încheiată în timp util, accesul în penitenciar poate fi aprobat cel 
mult provizoriu, dacă acest lucru este necesar (art. 21 JVollzDSG NRW). 

Procedura de constatare a identității 
Conform prevederilor legilor privind executarea, autoritatea de executare este 
autorizată prin art. 22 
JVollzDSG NRW, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, să vă constate identitatea. 
Accesul dvs. în penitenciar poate fi condiționat de oferirea de către dvs. a unor informații 
pentru constatarea identității dvs. – numele, prenumele și adresa – și de dovedirea 
identității prin documente oficiale de identitate, de acceptarea înregistrării biometrice a 
caracteristicilor degetelor, mâinilor și feței, în măsura în care aspecte reale justifică 
ipoteza că acest lucru este necesar, pentru a împiedica, în cazuri individuale, un schimb 
de deținuți. 

Utilizarea aparaturii video 
În vederea păstrării siguranței și ordinii în penitenciar, mai cu seamă pentru a împiedica 
tentativele de evadare, precum și aruncarea unor obiecte în incinta penitenciarului, 
incinta și clădirea penitenciarului, inclusiv interiorul clădirii și imediata vecinătate a 
penitenciarului, sunt monitorizate cu aparatură video sau optico-electronică (art. 24, 25 
din JVollzDSG NRW). 

Prelucrarea datelor provenite de la măsurile de monitorizare și control 
Conform art. 32 din JVollzDSG NRW, autoritatea de executare are dreptul de a prelucra 
datele cu caracter personal care i-au parvenit de la supravegherea sau monitorizarea 
vizitelor, monitorizarea telecomunicației, controlul vizual, monitorizarea corespondenței 
sau de la controlul conținutului pachetelor. De exemplu, autoritatea de executare poate 
folosi informațiile obținute după audierea deținuților în scopul tratării deținuților sau le 
poate transmite poliției pentru urmărirea unor posibile fapte penale sau contravenții. 

4. Există reglementări speciale pentru datele sensibile? 

Datele deosebit de sensibile (denumite în JVollzDSG NRW „date cu caracter personal 
de categorie specială”), cum ar fi datele despre apartenența religioasă sau datele 
biometrice, sunt colectate și prelucrate, în principiu, numai dacă acest lucru este 
neapărat necesar. Ceea ce înseamnă că se va analiza întotdeauna foarte temeinic, 
dacă autoritatea de executare are într-adevăr nevoie de aceste date deosebite. 

5. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră? 

După caz, datele dvs. vor fi înregistrate sau salvate în dosarele deținuților, registrele de 
la poartă, listele de vizitatori, precum și în proceduri de specialitate IT. 

Durata stocării se orientează după prevederile art. 42, 43 din JVollzDSG NRW. 

După aceea, datele cu caracter personal stocate sunt șterse, în măsura în care 
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prelucrarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile de executare sau pentru 
alte scopuri legale. 

În cazul în care ștergerea datelor cu caracter personal stocate nu intră în discuție, de 
ex. pentru că acestea trebuie prelucrate în scop probatoriu, prelucrarea datelor cu 
caracter personal stocate va fi limitată. 

Dacă a avut loc o solicitarea de informații relevante pentru siguranță pentru persoana 
dvs., documentele aferente sau datele cu caracter personal electronice stocate vor fi 
distruse sau șterse în decursul unui an de la finalizarea solicitării de informații relevante 
pentru siguranță, cu excepția cazului în care dvs. sunteți de acord cu păstrarea în 
continuare. 

6. Care sunt drepturile dvs.? 

Dacă în cazul individual există premisele legale, aveți diferite drepturi. Detaliile sunt 
stipulate în art. 5, 37 – 40, 42 – 44 din JVollzDSG NRW și, dacă prelucrarea datelor nu 
servește la urmărirea penală, executarea unei pedepse sau securității, în art. 15 – 18, 
20 și 21 din RGPD. 

Dreptul la notificare 
Dacă datele dvs. cu caracter personal au fost colectate de autorități de executare fără 
cunoștința dvs. sau au fost transmise în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
colectate, aveți dreptul de a fi informat despre ce date este vorba. Notificarea are loc 
însă numai în cazurile de prelucrare a datelor, care nu sunt menționate deja în această 
fișă informativă. 

Dreptul de a fi informat 
Puteți cere informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrează 
autoritatea de executare. Acest drept de informare poate fi limitat eventual de dreptul 
unor terți de protecție a datelor lor cu caracter personal sau de alte drepturi care se 
opun. În cererea dvs. de informare ar trebui să vă precizați solicitarea, pentru a înlesni 
compunerea datelor necesare. 

Dreptul de acces la documente 
Puteți obține acces și la documente, în cazul în care informarea nu este suficientă 
pentru interesele dvs. legale, ci se impune mai degrabă consultarea documentelor. 
Acest drept poate fi limitat, la rândul său, după caz, de dreptul unor terți de protecție a 
datelor lor cu caracter personal sau de alte drepturi care se opun. 

Dreptul la ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor 
Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea datelor dvs. 
cu caracter personal nu este sau nu mai este permisă. Dreptul dvs. la ștergerea datelor 
depinde, printre altele, dacă datele în cauză mai ne sunt necesare pentru îndeplinirea 
atribuțiilor noastre legale. În condițiile stipulate de art. 18 din RGPD, art. 43 din 
JVollzDSG NRW, există un drept la restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter 
personal. 

Dreptul la rectificare 
În cazul în care informațiile care vă privesc nu (mai) sunt actuale, puteți 
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solicita rectificarea acestora. Dacă datele dvs. nu sunt complete, puteți solicita 
completarea lor. 

Dreptul la opoziție 
Din motive ce rezultă din situația dvs. specială, aveți dreptul în orice moment de a 
formula o obiecție împotriva prelucrării datelor care vă privesc. Prelucrarea datelor dvs. 
va continua numai dacă există un motiv cu caracter obligatoriu. Un astfel de motiv cu 
caracter obligatoriu poate rezulta mai cu seamă din legi, care servesc la prelucrarea 
datelor în vederea invocării, exercitării sau apărării unor drepturi legale sau care obligă 
la prelucrarea în continuare a datelor (de ex. termenele legale de păstrare a actelor). 

Dreptul la portabilitatea datelor 
Dacă în mod excepțional, prelucrarea datelor nu are loc la exercitarea autorității publice 
sau nu este necesară pentru afirmarea unei atribuții delegate către autoritatea de 
executare, aveți dreptul de a vi se pune la dispoziție datele cu caracter personal care 
vă privesc, dacă prelucrarea datelor are la bază un consimțământ sau un contract și 
are loc prin proceduri automatizate. 

Dreptul de a depune o plângere 
Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 
de către autoritatea de executare nu corespunde prevederilor legale, puteți depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă. 

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor pentru toate autoritățile de executare 
este Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) (Însărcinatul de 
Land pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare). Datele de contact ale LDI 
sunt următoarele: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 

mailto:%20poststelle@ldi.nrw.de
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