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Info GDPR 

 
Centrul Român ISSN este responsabil cu atribuirea codurilor ISSN pentru publicaţiile seriale editate în România. Pentru 

îndeplinirea acestei atribuţii, prin intermediul Formularului ISSN, disponibil în mod public pe site-ul Bibliotecii 

Naţionale a României (www.bibnat.ro), secţiunea ISSN, Centrul Român ISSN colectează o serie de informaţii despre 

fiecare entitate înregistrată (fie aceasta o persoană fizică sau o organizaţie), informaţii pe care le actualizează 

periodic sau de câte ori este necesar. 

  

Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional ISSN se referă la: numele şi 

prenumele redactorului şef/coordonatorului/solicitantului, adresa poştală a redacţiei, adresa de email a redacţiei, 

numărul de telefon al redacţiei. Cu toate că informaţiile de contact solicitate se referă la redacţiile publicaţiilor, în 

lipsa unui sediu propriu-zis, adesea, prin Formularul ISSN sunt transmise datele cu caracter personal ale redactorului 

şef/coordonatorului de publicaţie/solicitantului. 

 

Informaţiile menţionate mai sus, printre care şi date cu caracter personal, care pot face obiectul prevederilor din 

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) sunt colectate de Centrul Naţional ISSN, prelucrate şi 

înregistrate în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în Portalul ISSN şi, după caz în catalogul ROAD, 

ultimele două realizate sub coordonarea şi administrarea Centrului Internaţional ISSN cu sediul în Paris, organizaţie ce 

funcţionează sub egida Unesco. 

 

Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive: 

1. Permite înregistrarea publicaţiilor seriale editate pe teritoriul României şi atribuirea codurilor ISSN. 
Furnizarea acestor informaţii este obligatorie pentru a permite îndeplinirea atribuţiei esenţiale a Centrului 
Naţional ISSN stabilită prin legislaţia naţională specifică (Legea nr. 334/2002, Legea nr. 186/2003, Legea nr. 
111/1995, SR-ISO 3297:2010), precum şi prin Contractul ISSN de afiliere a României la reţeaua internaţională 
ISSN. 

2. Permite Centrului Naţional ISSN să realizeze baza de date a publicaţiilor seriale din România, referenţialul 
naţional, oficial al domeniului. Această bază de date naţională este parte a bazei de date internaționale 
ISSN (https://portal.issn.org/), catalogului ROAD (https://road.issn.org/) şi Catalogului online al Bibliotecii 
Naţionale a României (http://aleph.bibnat.ro:8991/F/). 

3. Permite comunicarea între Centrul Naţional ISSN şi utilizatorii de coduri ISSN, pe toată durata apariţiei 
publicaţiilor, în vederea monitorizării modului de utilizare a codului, precum şi pentru informări referitoare 
la obligaţia de depunere a exemplarelor pentru Depozitul legal. 

 

De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul Formularului ISSN permite Depozitului legal 

central şi celor locale să comunice cu redacţiile publicaţiilor, în vederea colectării publicaţiilor, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 111/1995 republicată. 

 

Redactorul şef/coordonatorul publicaţiei/solicitantul poate opta pentru secretizarea datelor cu caracter personal, 

altele decât numele şi prenumele redactorului şef/coordonatorului. 

 

Cu toate acestea, se recomandă ca datele de contact ale publicaţiei să fie disponibile în mod public, în caseta 

redacţională, pentru a permite legătura directă între redacţia publicaţiei şi cititori sau alte categorii de persoane 

implicate în înregistrarea şi promovarea acesteia. 

 

Datele de contact, colectate prin intermediul Formularului ISSN vor fi publice în baza de date a Bibliotecii Naţionale a 

României, în Portalul ISSN şi în catalogul ROAD, în urma acordului exprimat şi fără a fi necesare alte demersuri 

suplimentare. 

 

Dacă se doreşte ca oricare din datele cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele redactorului 

şef/coordonatorului să fie secretizate, este necesar să fie exprimată această opţiune în cadrul Formularului ISSN şi să 



 

 

 

 

fie contactat în scris Centrul Român ISSN, la adresa de e-mail issn@bibnat.ro. În acest caz, Centrul Naţional ISSN va 

păstra toate datele de contact în înregistrări private. 

 

Există oricând posibilitatea de a modifica opţiunea de publicare/secretizare a datelor care intră sub 

incidenţa regulamentelor GDPR, prin transmiterea unui mesaj în acest sens, pe adresa de e-mail: issn@bibnat.ro. 
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