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WHAT IS THE ENTRY / EXIT SYSTEM?
The Entry / Exit System (EES) is a new European information system aiming at enhancing the efficiency of border crossings and strenghtening the fight 

against irregular migration, by creating a register of all transborder movements of third country nationals on the territory of the member states operating EES.
Starting with 2023, EES shall register for third country nationals (TCN) crossing the borders of the member states  the date, hour and place of entry and exit 

through any authorised border corssing point (including from Romania). Also, it shall of the TCN and shall calculate the duration of authorised stay generate 
alerts for the competent authorities, when the authorised stay of the TCN has expired.

The refusal of entry of TCN whose entry for a short stay has been refused shall also be registered by the system, regardless of the member state that took the 
decision.

Third country national (TCN) = any person which is not a citizen of the Union, 
except for persons enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens.

WHICH AUTHORITIES HAVE ACCESS TO THE ENTRY / EXIT SYSTEM?
Access to EES is limited for national competent authorities, as border authorities, immigration authorities and visa authorities. 
Access to data from the system may be granted, under conditions expressly provided, to designated authorities, responsible for the prevention, detection or 

investigation of terrorist offences or other serious criminal offences.
EES offers to the authorities information about:
Ø Identity data;
Ø Biometric data (fingerprints and facial image);
Ø Data concerning the travel document;
Ø Data concerning the visa;
Ø Data related to travels;
Ø Data on the refusal of entry.
Carriers use a dedicated web service, to verify if TCN they are transporting have already used the number of authorized entries granted by their visa.

ATTENTION!
You may access the dedicated web service allowing you, based on information related to the travel document and the date of entry or the intended date of exit, 

to verify if you are within the authorized duration of stay or not and, if the case may be, what is the remaining duration of authorized stay.

WHICH AUTHORITIES HAVE ACCESS TO EES?
EES supports the activities of: 
Ø border authorities, of those responsible for immigration and visa issues;
Ø authorities responsible for the prevention, detection or investigation of terrorist offences or other serious criminal offences.

WHAT DATA ARE AVAILABLE IN EES?
Personal data are processed in EES every time a third country national crosses the border. 
The types of data that might be collected and processed in EES are those indicated in  Regulation EU 2017/2226 of the European Parliament and of the 

Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing 
the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention 
implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011.

EES is an information system relying on the collection of alphanumeric data (such as surname, first name, date of birth etc.) and of biometric data (facial 
image and four fingerprints), as provided for in articles 15-20 of Regulation no. 2017/2226.

WHAT ARE YOUR RIGHTS?
Processing data in EES is performed in line with the European and national data protection rules. 
The rights of access, correction and erasure of personal data in the framework of data processing in EES is to be exercised according to:
Ø Law on setting up the framework for rendering operational at national level of the Entry/Exit System and of the European Travel Information and 

Authorisation System;
Ø Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation); 
Ø Law no. 190/2018 on measures implementing Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation), with latest amendments; 

Ø Law no. 363/2018 on the protection of natural persons against the processing of personal data by the competent authorities for the purpose of 
prevention, detection, investigation, prosecution and countering of criminal offences or the execution of criminal, education and safety penalties and their free 
movement.

EES guarantees your right: 
Ø to have access the data concerning you: you may see if your data are recorded or not in EES; 
Ø to ask for the correction of inaccurate data: you may ask for the correction of erroneous data in EES; 
Ø to ask for the erasure of data illegally stored in the system: you may ask for the erasure of data, if this is allowed by law. 

ATTENTION!
The requests to correct and/or erase data mandatorily have to include the personal data whose corretion and/or erasure is asked.
The requests have to be written, dated and signed by the person whose data have been processed and are considered valid only if you prove your 

identity (with a copy of an identity document).

WHAT IS THE PROCEDURE FOR EXERCISING YOUR RIGHTS?
The exercise of legal rights concerning the processing of personal data in EES is done according to art. 52 of Regulation no. 2017/2226.
The requests ( ) for personal data processing of data subjects may be https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/pg-protection-of-personal-data-44.html

transmitted to the General Inspectorate of Border Police by any means (mail, including electronic, fax, by personal appearance).
You will receive an answer within 30 or 60* days at most from submitting the request, taking into account the complexity and the number of requests. 
* The deadline  is different depending on the legislation applicable to the content of the request, respectively if EU Regulation no. 679/2016 or Law no. 

363/2018 is relevant.
Information provided to such requests is free of charge, except for manifestly unfounded and excessive requests.
Following a request for access, correction or erasure, you will be informed about the measures that have been approved for you to exercise them.
More information about your rights in EES context is available at https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/pg-protection-of-personal-data-44.html.
In Romania, the National Data Protection Supervisory Authority ( ) watches over the way https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=home&lang=en

the national law enforcement authorities are processing personal data and ensures, in the same time, that the rights of data subjects are observed.
You have the possibility to file a complaint to the data protection supervisory authority or to address a court of law, according to Law no. 554/2004 on the 

administrative law, if you are not satisfied with the answer received to your access, correction or erasure request, or for obtaining compensations for an alert 
concerning you. 
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CE ESTE SISTEMUL DE INTRARE/IEȘIRE?
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este un nou sistem european de informații care urmărește creșterea eficienței trecerii frontierelor și întărește lupta 

împotriva migrației neregulamentare, prin crearea unui registru al tuturor deplasărilor transfrontaliere ale resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre 
care operează EES.

Din 2023, EES va înregistra resortisanţilor ţărilor terţe (TCN) care trec frontierele statelor membre prin orice punct de data, ora şi locul intrării și ieșirii 
trecere a frontierei autorizat (inclusiv din România). De asemenea, va a TCN și va pentru autoritățile calcula durata de ședere autorizată genera alerte 
competente, atunci când șederea autorizată a TCN a expirat.

Refuzul intrării TCN a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată va fi de asemenea înregistrat în sistem, indiferent de statul membru care a 
luat decizia.

Resortisant terț (TCN) = orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii, 
cu excepţia persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii.

CE AUTORITĂȚI AU ACCES LA SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE?
Accesul la EES este limitat pentru autoritățile naționale competente, ca autorități de frontieră, în domeniul imigraţiei și al vizelor. 
Accesul la datele din sistem poate fi acordat, în condiții expres prevăzute, autorităților desemnate, responsabile cu prevenirea, depistarea sau investigarea 

infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave.
EES oferă autorităților informații despre:
Ø Date de identitate;
Ø Date biometrice (amprente și imagine facială);
Ø Date privind documentul de călătorie;
Ø Date privind viza; 
Ø Date legate de călătorii;
Ø Date privind refuzul intrării.
Operatorii de transport utilizează un serviciu web dedicat, pentru a verifica dacă TCN pe care îi transportă au utilizat deja numărul de intrări autorizate de 

viza acestora.
ATENȚIE!
Dumneavoastră puteți accesa serviciul web special creat, ce vă permite ca, pe baza unor informații legate de documentul de călătorie și data de intrare sau de 

ieșire preconizată, să verificați dacă vă aflați sa nu în durata autorizată de ședere și, dacă este cazul, durata rămasă de ședere autorizată.

CE AUTORITĂȚI AU ACCES LA EES?
EES susține activitățile: 
Ø autorităților de frontieră, a celor responsabile în domeniul imigrării și al vizelor;
Ø autorităților responsible pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

CE DATE SUNT DISPONIBILE ÎN EES?
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în EES ori de câte un resortisant al unei țări terțe trece peste frontieră. 
Tipurile de date ce pot fi colectate și prelucrate în EES sunt cele indicate în Regulamentul UE 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 

noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale 
resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a 
Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011.

EES este un sistem de informații care se bazează pe colectarea de date alfanumerice (precum numele, prenumele, data nașterii etc.) și de date 
biometrice (imaginea facială și patru amprente), astfel cum sunt prevăzute de articolele 15-20 din Regulamentul nr. 2017/2226.

CE DREPTURI AVEȚI?
Prelucrarea datelor  în EES se realizează în  conformitate cu regulile de protecție a datelor europene și naționale. 
Drepturile de acces, rectificare și ștergere a datelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în EES se exercită conform:
Ø Legii privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de 

informații și de autorizare privind călătoriile;
Ø Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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); 

Ø Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare; 

Ø Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind 
libera circulaţie a acestor date, după caz.

EES vă garantează dreptul: 
Ø de a avea acces la datele ce vă vizează: puteți vedea dacă datele dvs. sunt înregistrate sau nu în EES; 
Ø de a cere rectificarea datelor inexacte: puteți să solicitați corectarea datelor eronate din EES; 
Ø de a cere ștergerea datelor stocate ilegal în sistem: puteți să solicitați ștergerea datelor, dacă acest lucru este permis de lege. 
ATENȚIE!
Cererile de rectificare și/sau ștergere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele cu caracter personal a căror rectificare și/sau ștergere se 

solicită.
Cererile trebuie să fie redactate, datate și semnate de persoana ale cărei date au fost prelucrate și sunt considerate valide doar în situaţia în care faceți 

dovada identităţii (cu o copie a unui document de identitate).

CARE ESTE PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ?
Exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în EES se exercită potrivit art. 52 din Regulamentul nr. 2017/2226.
Cererile ( ) formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate se pot transmite https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-protectia-datelor-44.html

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în orice mod (poștă, inclusiv electronică, fax, depunere personală).
Veți primi un răspuns în cel mult 30 sau 60 de zile* de la primirea cererii, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. 
* Termenul diferă în funcție de legislația incidentă conținutului cererii, respectiv dacă este aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Legea nr. 363/2018.
Informațiile furnizate la aceste cereri sunt oferite gratuit, cu excepția cererilor în mod vădit nefondate sau excesive.
În urma unei cereri de acces, de rectificare sau de ștergere, veți fi  informați despre măsurile prin care s-a dat curs exercitării drepturilor dvs.
Mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în context EES sunt disponibile la adresa https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-protectia-

datelor-44.html.
În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( supraveghează https://www.dataprotection.ro) 

prelucrarea datelor de către autoritățile naționale de aplicare a legii, asigurând, totodată, respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere sau de a vă adresa unei instanțe de judecată, potrivit Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ, dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit cu privire la cererea dvs. de acces, rectificare sau ștergere, ori pentru obținerea de 
despăgubiri în legătură cu o semnalare care vă privește.
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