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REGULAMENT GENERAL
PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR
Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

DATELE CU CARACTER PERSONAL
- "Orice informație" - care este colectată sau destinată a fi colectată
- "Referitoare la" - cu conținut, scop sau impact asupra unei persoane
- “Identificat" - se poate efectua identificarea directă a – persoanei
- "Sau identificabil“ - se poate efectua identificare indirectă
- "Persoana naturală" - date de identificare de la naștere până la moarte
CARE POT FI DATELE CU CARACTER PERSONAL?
DATE GENERALE
- Nume și prenume
- Gen
- Vârsta
- Data nașterii
- Starea civilă
- Act de identitate emis de stat
- Cetățenie
- Limbi vorbite
- Situația militară
- Situația activității – angajat sau pensionar
- Adresa IP
CARE POT FI DATELE CU CARACTER PERSONAL?
INFORMAȚII DE AFACERI
- Adresă de afaceri/personală
- Numărul de telefon de afaceri/personal
- Adresa de e-mail de afaceri/personală
- Numărul intern de identificare/serie legitimație de acces
- Alte informații de verificare a identității
CARE POT FI DATELE CU CARACTER PERSONAL?
- Originea rasială/etnică
- Opiniile politice
- Religii sau credințe filosofice
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Apartenența la un partid sau sindicat
Datele biometrice
Datele privind:
● Sanatatea
● Orientarea sexuala
● Viata sexuala
● Date genetice
➢ Date referitoare la:
● Condamnari penale
● Infractiuni
● Interdictii
➢ Date privind copiii

-

CE AVEM ÎN PREZENT?
Legea nr. 677/2001 pe scurt:
➢ garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor

fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familială şi privată, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal;
➢ se aplică prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte,
prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate
a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care
sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.
➢ se aplică:
a) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor
desfăşurate de operatori stabiliţi în România;
b) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor
desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
c) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor
desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin utilizarea de mijloace
de orice natură situate pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care aceste
mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul României a datelor cu
caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.
➢ se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice
sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă
au loc în sectorul public sau în sectorul privat;
➢ se aplică şi prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în
cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de
menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul
dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege;
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➢ nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane
fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauza nu sunt destinate a fi
dezvăluite;
➢ nu se aplică prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate
în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale,
desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.
➢ prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligaţiilor asumate de România prin
instrumente juridice ratificate.
Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să
fie:
a) prelucrate cu buna-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea ulterioară a
datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se
efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc
efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum şi cu respectarea
garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele
care reglementează activitatea statistică ori cercetarea istorică sau ştiinţifică;

c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate

şi ulterior prelucrate;
d) exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare
pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru
care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau
rectificate;

e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe

durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi
ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată,
în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică, se va face cu respectarea
garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele
care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării
acestor scopuri.
CE ESTE RGPD/GDPR?
Regulamentul (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) se
va aplica din 25 mai 2018.
CE FACE?
„ (1) Prezentul

regulament stabilește normele referitoare la protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter
personal.
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Prezentul regulament asigură protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la
protecția datelor cu caracter personal.
(3) Libera circulație a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate
fi restricționată sau interzisă din motive legate de protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. ” art. 1 /RGPD

(2)

Normele stabilite prin Regulament au forță juridică superioară reglementărilor
naționale.
➢ Regulamentul privește
exclusiv
protecția persoanelor fizice.
➢ Regulamentul stabilește norme nu doar cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, ci și cu privire la colectarea,
stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal.
➢

CUI I SE APLICĂ?
Domeniul de aplicare material
(1) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal,
efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării
prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care
fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să
facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.
CUI NU I SE APLICĂ?
Domeniul de aplicare material
Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:
(a) în cadrul unei activități care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
(b) de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră sub
incidența capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE (siguranță națională);
(c) de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau
domestice;
(d) de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau
urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al
protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii
acestora.
CUI SE APLICĂ?
Domeniul de aplicare teritorial
(1) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul
activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de
operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul
Uniunii.
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(2) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor
persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană
împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile
de prelucrare sunt legate de:
(a)

oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune,

indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată;
sau
(b)

monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul

Uniunii.
(3) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către
un operator care nu este stabilit în Uniune, ci întrun loc în care dreptul intern se
aplică în temeiul dreptului internațional public.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Informare și acces la date cu caracter personal
Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a
drepturilor persoanei vizate
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt
colectate de la persoana vizată:
identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale
reprezentantului acestuia;
➢ datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
➢ scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și
temeiul juridic al prelucrării;
➢ în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1)litera
(f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
➢ destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
➢ dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter
personal către o țară terță sau o organizație internațională.
Informare si acces la date cu caracter personal
➢

Informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și
transparentă:
➢ perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
➢ existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu
caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea,
rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a
dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea
datelor;
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➢ dacă

prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate,
existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte
de retragerea acestuia;
➢ dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
➢ dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală
sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract,
precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu
caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării
acestei obligații;
➢ existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,
precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind
logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei
astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
❖ Dreptul de acces al persoanei vizate
❖ Dreptul la rectificare
❖ Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
❖ Dreptul la restricționarea prelucrării
❖ Dreptul la portabilitatea datelor
❖ Dreptul la opoziție
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă.
Excepții:
➢ este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana
vizată și un operator de date;
➢ este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică
operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru
protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
➢ are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.
OPERATORUL ȘI PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR
Evidențele activităților de prelucrare
Fiecare operator sau reprezentantul acestuia trebuie să păstreaze evidența
activităților de prelucrare desfășurate care cuprinde cel puțin:
(a) numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului
asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor;
(b) scopurile prelucrării;
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➢
➢

(c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter
personal;
(d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu
caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
(e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau
o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației
internaționale respective și, documentația care dovedește existența unor garanții
adecvate;
(f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor
categorii de date;
(g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice
de securitate.
Fiecare operator sau persoana împuternicită de operator păstrează o evidență a
tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului,
care cuprind:
➢ numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de
operator și ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană
(aceste persoane), precum și ale reprezentantului operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator, după caz;
➢ categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele fiecărui operator;
➢ în cazul, transferurilor de date cu caracter personal către o țară terță sau o
organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației
internaționale respective și documentația care dovedește existența unor garanții
adecvate;
➢ acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și
organizatorice de securitate menționate la articolul 32 alineatul (1).
Evidențele pot fi formulate în scris (inclusiv în format electronic).
Securitatea prelucrării
Operatorul și persoana împuternicită de acesta trebuie să implementeaze măsuri
tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate
care să includă cel puțin:
pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezistenței continue ale
sistemelor și serviciilor de prelucrare;

➢

capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la
acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

➢

un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității
măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în special de riscurile
prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de
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distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat
la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter
personal
În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal,
operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în termen de
cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului
în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile
persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore,
aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere
în cazul în care.
Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter
personal
În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să
genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul
informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
ATENȚIE!
Datele cu caracter personal se pot regăsi (ca format):

- ca document tipărit;
- ca informație stocată pe un dispozitiv de transport al informațiilor (stick,
CD, DVD, hard-disck extern, etc.);

- ca informație procesată/stocată intr-un sistem informatic de calcul.
ATENȚIE!
Măsurile minime de protecție a datelor cu caracter personal sunt:

- măsuri de securitate fizică;
- măsuri de securitate a personalului;
- măsuri de securitate informatică.
Măsurile aplicate sunt constituite dintr-un cumul de acțiuni și
proceduri menite să asigure scopul enunțat.
CARTOGRAFIEREA PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
CINE ?
Se înscriu în evidenţa numele și coordonatele operatorului (și ale reprezentantului
sau legal) și, dupa caz, ale responsabilului cu protecţia datelor;
Se întocmește lista persoanelor împuternicite, după caz.
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CE ?
Se identifică categoriile de date cu caracter personal prelucrate.
Se identifică datele susceptibile de a prezenta riscuri datorită naturii lor sensibile
deosebite (datele privind sănătatea sau infracţiunile).
DE CE ?
Se precizează scopul sau scopurile în care sunt colectate sau prelucrate datele cu
caracter personal (ex. gestionarea relaţiei comerciale, managementul resurselor
umane, geolocalizare, videosupraveghere etc.).
UNDE ?
Se stabilește locaţia sistemului de evidenţă și, dacă e cazul, destinatarii datelor. Se
stabilesc statele către care sunt, eventual, transferate datele.
PÂNĂ CÂND?
Se precizează, pentru fiecare categorie de date, perioada de stocare.
CUM ?
Se precizează masurile de securitate implementate pentru a reduce la minimum
riscurile de acces neautorizat la date și, în consecinţa, impactul asupra vieţii private a
persoanelor vizate.

SANCȚIUNI
În concepția RGPD, sancțiunile
civile (răspunderea civilă) pot coexista cu cele
administrative. Sancțiunile administrative (amenzi) vor fi aplicate de către autoritatea
națională și vor fi uriașe, comparativ cu sancțiunile care pot fi aplicate astăzi de către
Autoritate:
➢ Mustrare.
➢ Măsuri corective
(ex. limitare
temporară sau definitivă,
suspendare, restricționarea prelucrării).
➢ Acțiune judecătorescă (despăgubiri).
➢ Amendă de până la 10 sau 20 mil. Euro.
➢ Amendă de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală.

Responsabilitatea respectarii Regulamentului UE si a legislatiei
interne cu privire la protectia datelor cu caracter personal
revine fiecarui operator de date cu caracter personal din
institutie.
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Rolul DPO

➢ să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de

operator, precum și angajații acestora cu privire la obligațiile existente în
domeniul protecției datelor cu caracter personal;
➢ să monitorizeze respectarea RGPD și a legislației naționale în domeniul
protecției datelor;
➢ să coopereze cu autoritatea pentru protecția datelor și să reprezinte
punctul de contact în relația cu aceasta,DPO acționând ca persoană de
contact.
➢ DPO nu este personal responsabil în caz de nerespectare a RGPD.
➢ Operatorul sau persoana împuternicită de operator au în responsabilitate
să se asigure și să fie în măsură să demonstreze că prelucrarea este
efectuată în conformitate cu dispozițiile RGPD.
➢ în ceea ce privește păstrarea unei evidențe a operațiunilor de
prelucrare, operatorul sau persoana împuternicită de operator, și nu
DPO, are obligația de a păstra o evidență a operațiunilor de
prelucrare.
Pentru informații complete privind toate modificările menționate și pentru
exercitarea acestor drepturi puteți consulta Regulamentul nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date.

