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Retineţi și următoarele 3 aspecte:

1. GDPR aduce multe obligaţii pentru 
angajatori în calitatea lor de operatori.
Aceste obligaţii trebuie să se transforme în
acţiuni față de salariaţi, printre care 
enumerăm:

3 Campanii de conștientizare a salariaţilor cu
privire la impactul GDPR

3 Revizuirea Regulamentului intern
3 Introducerea unor dispoziţii speciale în

fișele posturilor pentru salariaţii cu atribuţii
în prelucrarea datelor cu caracter personal

3 Sesiuni de instruire a salariaţilor cu atribuţii în prelucrarea datelor cu
caracter personal

3 Eventualitatea încheierii unor acorduri de confidenţialitate detaliate cu
persoanele care prelucrează date cu caracter personal

2. GDPR aduce costuri crescute în ceea ce privește forţa de
muncă
Odată cu apariţia GDPR, organizarea activităţii angajatorului trebuie să
fie mai strictă și responsabilităţile salariaţilor trebuie să fie mai mari.
Modificarea organizării activităţii prin implementarea unor proceduri și
politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal implică
costuri ridicate.

3. Din perspectiva salariaţilor, apar noi motive de sancţionare 
disciplinară și noi atribuţii în fișele de post 
GDPR modifică raportul dintre angajat-angajator prin prisma modi-
ficărilor în Regulamentul intern și a altor modificări care necesită 
consultarea între angajator și sindicat sau reprezentanţii salariaţilor.
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Care este linia de practică cea mai 
avantajoasă pentru avocați,
Avocat-pentru-operator sau 
Avocat-vânător-de-greșeli-ale-
operatorilor?

1. Pentru avocații care sunt aleși de către operatori pentru a-i ajuta să-și
realizeze conformarea cu dispozițiile Regulamentului General Euro-
pean pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, fără îndoială că
este o arie de practică avantajoasă, întrucât conformarea GDPR nece-
sită o activitatea laborioasă, precisă și relativ îndelungată. În cazul în
care operatorii apelează la avocați in-house pentru asigurarea confor-
mării, activitatea poate deveni chinuitoare, întrucât necesită un grad
înalt de specializare, iar riscurile (amenzile) în caz de erori sau 
inexactități sunt mari.

2. Pentru ceilalți avocați, care apără interesele persoanelor vizate, vânarea
greșelilor operatorilor este o sursă importantă de clientelă și avantajele
pecuniare corespunzătoare. Probabil va fi așa o lungă perioadă după
intrarea în aplicare a Regulamentului, întrucât conformarea este
costisitoare și reprezintă, pentru mulți operatori, o cheltuială nepre-
văzută, care nu se va face imediat, ci trebuie bugetată. În plus, confor-
marea nu poate să fie o activitate uno ictu, din cauză că organizațiile
au o dinamică internă permanentă, care necesită, în consecință, un
efort permanent de adaptare a procedurilor privitoare la protecția
datelor cu caracter personal, a fișelor de post, a regulamentului intern,
a infrastructurii software și hardware.

3. Din acest motive, până la conformare și în fiecare zi, în permanență,
acești operatori vor fi expuși față de Autoritatea națională de suprave -
ghere, față de persoanele vizate și, nu în ultimul rând, față de propriii
lor salariați nemulțumiți…

4. În concluzie, este dificil pentru avocați să aleagă linia de practică ide-
ală, pentru că nu există o linie de practică ideală. Ceea ce însă toți 
avocații și consilierii juridici ar trebui să facă este să rămână mereu
conectați la problematica protecției datelor cu caracter personal, pentru
că GDPR este Codul civil 2. Se poate trăi și cu o cunoaștere superficială
și fragmentară, însă documentarea permanentă este cel puțin la fel de
importantă ca în domeniul dreptului civil. În ceea ce privește pericolele
scăpărilor de informație, GDPR este chiar mai periculos decât Codul
civil.

av. dr. Andrei
Săvescu
Managing Partner
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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Vlad Bercu
Research Assistant
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII

1. Odată cu intrarea în vigoare a GDPR
în luna mai 2018, entitățile juridice din
România urmăresc, iar dacă nu, ar tre-
bui să urmărească cu atenție activita-
tea Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal („ANSPDCP”). Pe
parcursul lunii ulterioare orei 0 de lan-
sare a Regulamentului (UE) 679/2016,
Autoritatea nu a făcut uz de compe-
tențele sale punitive, însă în această
privință putem adăuga doar vestita
încheiere utilizată în cinematografie:
to be continued...

2. În ceea ce ne privește, considerăm că
este de o importanță vitală pentru a
înțelege perspectivele practicii în do-
meniul protecției datelor personale,
urmărirea activității desfășurate de
către Autoritățile de Supraveghere
străine și Comitetul European pentru
Protecția Datelor („CEPD”). În conti-
nuare, indicăm o compilație a celor
mai interesante noutăți GDPR în spa-
țiul european pentru perioada anului
2018.

3. Metamorfoza Grupului de lucru art. 29
(WP29) în Comitetul European pentru
Protecția Datelor și activitatea acestuia.
Pe parcursul anului 2018 CEPD a 
emis următoarele Ghiduri: Ghidul 
nr. 1/2018 privind certificarea și iden-
tificarea criteriilor de certificare în con-
formitate cu articolele 42 și 43 din
Regulamentul 2016/679 – versiune
pentru consultare publică; Ghidul 
nr. 2/2018 privind excepțiile prevăzute

de art. 49 din Regulamentul (UE)
2016/679; Ghidul nr. 3/2018 privind
domeniul de aplicare teritorial (art. 3);
Ghidul nr. 4/2018 privind acreditarea
organismelor de certificare în temeiul
articolului 43 din Regulamentul gene-
ral privind protecția datelor (2016/679).

4. CEPD s-a întrunit în cadrul a 5 Ple-
nare, prilej cu care s-a discutat, în
principal, cu privire la: 

– Decizia Comisiei Europene privind re-
cunoașterea unui nivel de protecție
adecvat în Japonia raportat la preve-
derile art. 45 din Regulamentul Gene-
ral privind Protecția Datelor (ar fi
prima Decizie de adecvare emisă sub
puterea Regulamentului general pri-
vind protecția datelor cu caracter per-
sonal).

– S-au adoptat avize privind Listele ti-
purilor de operațiuni de prelucrare
pentru care este necesară o evaluare a
impactului asupra protecției datelor
(DPIA).

– Proiectul Regulamentului E-evidence;
necesitatea conceperii unui ghid sub
formă de Q&A,  privind interacțiunea
dintre GDPR și Regulamentul (UE) 
nr. 536/2014 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului din 16 aprilie
2014 privind studiile clinice interven-
ționale cu medicamente de uz uman.

5. Comisia pentru Protecția Datelor din
Irlanda este una dintre cele mai active

Scurtă retrospectivă privind 
activitatea Autorităților de
Supraveghere UE și practica
GDPR pentru anul 2018
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Autorități de Supraveghere din UE.
Aceasta a pornit anchete ca urmare a no-
tificărilor recepționate cu privire la data
breach împotriva Facebook și Twitter.
Comisia a constatat o multitudine de în-
călcări în privința securității datelor cu
caracter personal în activitatea ambelor
rețele de socializare.

6. În Italia, Autoritatea de Supraveghere
(Garante per la protezione dei dati per-
sonali) informează că în primele 4 luni
de la intrarea în vigoare a GDPR au
fost numite 40.748 de persoane în func-
ția de responsabil cu protecția datelor
cu caracter personal („RPD”; „DPO”);
au fost transmise Autorității de Supra-
veghere un număr de 2.547 de plân-
geri; au fost emise 305 notificări către
Autoritatea de Supraveghere având ca
obiect încălcări ale securității datelor
cu caracter personal.

7. În Germania, conform informațiilor
furnizate de DLA Piper, Comisarul
pentru protecția datelor și libertatea
de informare din Baden-Wuerttem-
berg (din eng. The State Commissio-
ner for Data Protection and Freedom
of Information Baden-Wuerttemberg,
sau LfDI – abrevierea oficială) a fost
prima autoritate germană pentru pro-
tecția datelor care a impus o amendă
în baza dispozițiilor GDPR. Amenda
de 20.000 de euro a fost aplicată unei
societați din domeniul social media ca
urmare a nerespectării obligației sale
de a asigura securitatea prelucrării da-
telor cu caracter personal în temeiul
art. 32 alin. (1) lit. a) GDPR (obligația
de pseudonimizare și criptarea datelor
cu caracter personal). LfDI a fost noti-
ficată privind încălcarea securității da-
telor în cadrul societății, ca urmare a
unui atac hacker în urma căruia paro-
lele și adresele de e-mail a aproxima-
tiv 330.000 de utilizatori au fost furate
și publicate. S-a dovedit că societatea
nu a criptat parolele clienților, ci le-a
păstrat ca text simplu, încălcând astfel
dispozițiile art. 32 GDPR.

8. Freshfields Bruckhaus Deringer Law
Firm a anunțat că în octombrie, în
Austria a fost aplicată prima amendă,
cuantumul acesteia fiind de 4.800 de
euro. Amenda a fost aplicată unei
companii care utiliza camere de su-
praveghere ce capturau o zonă prea
mare, inclusiv o parte din trotuar pe
care circulau pietonii. Astfel, Autori-
tatea de supraveghere austriacă a
amendat compania pentru monitori-
zarea ilegală a unui spațiu public fără
o transparență adecvată și notificare a
Autorității corespunzătoare.

9. Autoritatea de Supraveghere din Por-
tugalia (CNPD) a aplicat o amendă de
400.000 de euro unui spital pentru în-
călcarea Regulamentului Uniunii Eu-
ropene privind protecția generală a
datelor (GDPR). Decizia nu a fost fă-
cută publică, însă spitalul sancționat a
anunțat că va contesta amenda. Con-
form surselor media portugheze, spi-
talul a fost amendat ca urmare a
următoarelor încălcări: doctorii din ca-
drul spitalului, indiferent de speciali-
tate, aveau acces la toate dosarele
pacienților instituției medicale. 

10. Până în prezent, Autoritatea Națio-
nală de Supraveghere a publicat lista
celor mai relevante situații în care in-
stanţele de judecată au menţinut în
cea mai mare parte sancţiunile con-
travenţionale aplicate de Autoritatea
de supraveghere în urma investi-
gaţiilor desfăşurate până la data de
25 mai 2018, dată ce marchează apli-
cabilitatea efectivă a GDPR. În
această listă au fost menționate socie-
tăți precum: 

– SC [...] SRL: „omisiunea de a notifica
şi notificarea cu rea-credinţă”, sub
forma omisiunii de notificare întrucât
societatea nu a făcut dovada notificării
prelucrării datelor cu caracter perso-
nal, care permit, direct sau indirect, lo-
calizarea geografică a persoanelor
fizice, deși utilizează sisteme de geolo-

ATENȚIE! 

Autoritatea de
Supraveghere din
Portugalia a aplicat
o amendă de
400.000 de euro
unui spital pentru
încălcarea 
Regulamentului.
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calizare din anul 2017, instalate pe 
autovehicule; „prelucrarea nelegală a
datelor cu caracter personal”, întrucât
societatea nu a prezentat nicio dovadă
sub nicio formă prevăzută de lege a in-
formării persoanelor vizate cu mențiu-
nile prevăzute de lege, pentru niciunul
dintre scopurile în care prelucrează
date cu caracter personal; „Neîndepli-
nirea obligaţiilor privind confidenţiali-
tatea şi aplicarea măsurilor de
securitate” deoarece [...] SRL nu a întoc-
mit și nu a implementat o politică de se-
curitate care să cuprindă cerințele
minime de securitate a prelucrărilor de
date pe care le efectuează; „Nerespecta-
rea condițiilor prevăzute la art. 4 alin.
(5) din Legea nr. 506/2004, modificată
și completată”, întrucât [...] SRL, la ni-
velul site-ului www.[...].ro, pentru in-
formațiile stocate în echipamentul
terminal al utilizatorului nu a obținut
acordul utilizatorului în cauză pentru
cookie-urile existente la nivelul site-ului
www.[...].ro și furnizarea informațiilor
anterior exprimării acordului privind
scopul general al procesării informații-
lor stocate, durata de viață, ce informații
sunt stocate și accesate, precum și per-
miterea stocării și/sau accesului unor
terți la informațiile stocate în echipa-
mentul terminal al utilizatorului.

– SC [...] SA: „prelucrarea nelegală a da-
telor cu caracter personal” -  întrucât
compania a transmis date negative la
Biroul de Credit, înainte de împlinirea
termenului de 30 de zile de la data sca-
denței, precum și pentru faptul că nu
a făcut dovada înştiinţării prealabile a
persoanelor vizate.

– SC [...] SA: „prelucrarea nelegală a da-
telor cu caracter personal” – întrucât
societatea a transmis date negative la
Biroul de Credit SA, raportat la 7 ca-
zuri analizate în cuprinsul procesului-
verbal, s-a constatat că pentru o parte
dintre cazuri nu a realizat informarea
prealabilă a clienților, deși a înregistrat

datele negative ale acestora în sistemul
de evidență a Biroului de Credit. 

– SC [...] SA: „prelucrarea nelegală a da-
telor cu caracter personal” – întrucât
au fost nerespectate drepturile de in-
tervenție și informare a persoanelor vi-
zate, societatea nedând curs cererilor
unor persoane vizate, prin care acestea
și-au exercitat dreptul de intervenție,
în sensul de a fi adoptate măsuri de
ștergere din evidența Biroului de Cre-
dit a datelor negative transmise, fără
realizarea informării prealabile a per-
soanei vizate.

– SC [...] SA: „prelucrarea nelegală a da-
telor cu caracter personal” – întrucât
societatea a transmis date negative la
Biroul de Credit pentru mai multe per-
soane vizate, fără să facă dovada infor-
mării prealabile a acestora.

– SC [...] SA: „prelucrarea nelegală a da-
telor cu caracter personal” – întrucât so-
cietatea nu a dat curs cererii persoanelor
vizate, prin care acestea și-au exercitat
dreptul de intervenție, în sensul de a fi
adoptate măsuri de ștergere a datelor
negative transmise la Biroul de Credit
fără informarea sa prealabilă etc. 

11. Readucem aminte că, potrivit GDPR,
pot fi aplicate amenzi: 1. Sancțiuni de
până la 10 milioane de euro sau, în
cazul unei întreprinderi, de până la
2% din cifra de afaceri mondială; 2.
Sancțiuni de până la 20 de milioane
de euro sau, în cazul unei întreprin-
deri, de până la 4% din cifra de afa-
ceri mondială.

IMPORTANT!

Cuantumul amenzilor 
contravenționale aplicate a variat de la
5.000 lei până la 40.000 lei, amenzi
menţinute prin hotărâri definitive ale
instanţelor de judecată.

ATENȚIE! 

Amenzile pot varia
între 2% și 4% din
cifra de afaceri
mondială.
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12. ANSPDCP nu a emis momentan
nicio amendă, însă credem că pri-
mele sancțiuni nu se vor lăsa aștep-
tate, urmând ca în cursul anului
prezent (2019) să fim „martori” la
primele exemple în acest sens. 

13. De asemenea Autoritatea Națională
de Supraveghere a emis următoarele
acte: Lista operațiunilor pentru care
este obligatorie DPIA; Procedura de
primire și soluționare a plângerilor;
Procedura de efectuare a investiga-
țiilor; a fost aprobat formularul tipi-
zat al notificării de încălcare a
securităţii datelor cu caracter perso-
nal în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/679.

14. În ceea ce privește piața de documen-
tare română și protecția datelor cu

caracter personal, au apărut o multi-
tudine de așa-numite kituri GDPR,
din promovarea cărora reiese că la
un preț redus și acceptabil veți primi
un instrument prin care să vă confor-
mați 100% la GDPR. Acest fapt tre-
zește suspiciuni, în condițiile în care
conformarea la GDPR reprezintă un
proces anevoios și cât se poate de in-
dividual fiecărei entități juridice în
parte. Recomandăm să abordați cu
rezerve astfel de instrumente. 

15. În concluzie, anul 2018 a fost unul în
care Regulamentul general privind
protecția datelor „a tatonat terenul”.
Pentru specialiștii din domeniul pro-
tecției datelor reprezintă un interes
sporit ce va aduce anul 2019, care cu
siguranța va fi unul de aplicare efec-
tivă a GDPR. 

În prezent, există o propunere de Regu-
lament al Parlamentului European și al
Consiliului privind respectarea vieții pri-
vate și protecția datelor cu caracter personal
în comunicațiile electronice și de abrogare
a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul
privind viața privată și comunicațiile elec-
tronice sau ePrivacy). Acest regulament
care, momentan, se află la stadiul de proiect
trebuia să se aplice odată cu GDPR (Regu-
lamentul general privind protecția datelor
cu caracter personal), respectiv din data de
25 mai 2018. În cazul în care acesta se va
aplica în viitor, este necesar ca operatorii de

date cu caracter personal care își desfășoară
activitatea în domeniul comunicațiilor elec-
tronice să se conformeze potrivit prevede-
rilor acestuia.

ePrivacy își propune să asigure coerența
cu GDPR și cu securitatea juridică pentru
utilizatori și întreprinderi, în egală măsură
acționând ca lex specialis față de regula-
mentul privind protecția datelor. Ca dome-
niu de aplicare, vizează prelucrările datelor
transmise prin intermediul comunicațiilor
electronice efectuate în legătură cu presta-
rea și utilizarea serviciilor de comunicații

E-Privacy, lex specialis
în raport cu GDPR 

Viitorul nostru digital poate fi construit numai pe încredere. Toată lumea trebuie protejată.
Normele UE consolidate privind protecția datelor vor deveni realitate la 25 mai. 

Este un pas important înainte și suntem hotărâți să-i facem un succes pentru toată lumea
(Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru piața unică digitală, 

24 ianuarie 2018)

av. Alexandru Matei
Senior Associate 
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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electronice și în cazul informațiilor legate
de echipamentele terminale ale utilizatori-
lor finali. Așadar, ePrivacy urmărește să asi-
gure confidențialitatea informațiilor care
circulă în mediul online, însă trebuie preci-
zat că se aplică numai prelucrărilor ce au ca
obiect date transmise prin intermediul co-
municațiilor electronice și care conțin date
cu caracter personal, deci nu orice fel de
date.

Necesitatea adoptării unui astfel de regu-
lament rezidă din asigurarea aplicării artico-
lului 7 din Carta Drepturilor Fun damentale
a Uniunii Europene, care protejează dreptul
fundamental al tuturor persoanelor la res-
pectarea vieții private și de familie, a domi-
ciliului și a comunicațiilor acestora. În
logică firească, asigură și aplicarea art. 8 din
Cartă care se referă la protecția datelor cu
caracter personal. Directiva asupra confi-
dențialității și comunicațiilor electronice,
care la acest moment este în vigoare, nu a
contribuit în mod eficient la o protecție
adecvată a respectării vieții private și a con-
fidențialității comunicațiilor în UE și nu și-
a atins obiectivele pe deplin.

La elaborarea proiectului ePrivacy, Co-
misia s-a bazat pe consiliere de specialitate
externă, și anume consultări specifice ale
grupurilor de experți ai UE, avizul Grupu-
lui de lucru „Articolul 29”; avizul AEPD;
avizul platformei REFIT; punctele de ve-
dere ale OAREC; punctele de vedere ale
ENISA și ale membrilor Rețelei de coope-
rare în domeniul protecției consumatorilor.

Deși principiile protecției datelor înce-
pând cu momentul conceperii și ale protec-
ției implicite a datelor au fost codificate prin
articolul 25 din Regulamentul (UE)
2016/679, ePrivacy conține prevederi mai
stricte pentru operatorii din domeniul co-
municațiilor electronice și nu reduce nivelul
de protecție de care beneficiază persoanele
fizice în temeiul GDPR.

În prezent, în România, există prevederi
referitoare la protecția datelor și protecția
vieții private, și anume Legea nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter per-

sonal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice. Această lege
transpune Directiva 2002/58/CE a Parla-
mentului European și a Consiliului privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția vieții private în sectorul comuni-
cațiilor electronice, însă cel mai probabil va
fi abrogată în cazul în care ePrivacy se va
aplica. 

1. Costuri suplimentare 
de conformare cu ePrivacy

Deseori s-a pus problema costurilor cu
implementarea GDPR, în special problema
costurilor cu conformarea în mediul online.
Fără îndoială, ePrivacy va aduce costuri su-
plimentare necesare conformării, costuri
care vor fi suplimentare costurilor necesare
cu implementarea Regulamentului privind
protecția datelor. În foarte multe cazuri,
modalitatea concretă de conformare cu
GDPR este obscură și diferită în funcție de
operator, precum și de volumul de date pe
care acesta le prelucrează, ceea ce creează
incertitudini în rândul operatorilor. Aceste
incertitudini îi făceau pe operatori să su-
porte costuri inutile în căutarea soluției po-
trivite conformării. 

Spre exemplu, un caz neprevăzut de
GDPR în ceea ce privește conformarea în me-
diul online, dar prevăzut de ePrivacy este
modalitatea obținerii consimțământului în
ceea ce privește identificatorii online de tip
cookie. Astfel, operatorul ar putea să centra-
lizeze consimțământul în software, cum ar fi
browserele de internet, prin invitarea utiliza-
torilor să își aleagă setările de confidențiali-
tate și prin extinderea excepțiilor la regula
consimțământului privind cookie-urile. Ast-
fel, o mare parte din întreprinderi ar fi în mă-
sură să elimine bannerele și anunțurile
privind cookie-urile, ceea ce ar putea con-
duce la reduceri de costuri și la simplificarea
considerabilă a procedurii.

Așadar, ce ar putea să facă operatorii
pentru a diminua costurile cu conformarea?

Mergând pe opțiunea de politică a con-
solidării moderate a respectării vieții pri-

ATENȚIE! 

În foarte multe
cazuri, modalitatea
concretă de 
conformare GDPR
este obscură și
diferită în funcție
de operator.
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vate/confidențialității și simplificare, redu-
când în același timp povara și fără a sub-
mina obiectivele politicii, operatorii ar
putea să:

l adopte o serie de setări tehnice cores-
punzătoare. Acest lucru ar însemna
costuri suplimentare pentru operatorii
de browsere cum ar fi Google
Chrome, Mozila Firefox, Safari etc.,
pentru asigurarea acestor setări;

l elimine bannerele și anunțurile pri-
vind cookie-urile;

l centralizeze softurile, pe cât posibil, în
desfășurarea activităților operatoru-
lui;

l reducă la minim datele cu caracter
personal.

2. Prevederi speciale ale ePrivacy

Așa cum am menționat, ePrivacy vine să
detalieze și să completeze GDPR. Efectiv,
regulamentul asigură protecția conținutului
comunicațiilor electronice și metadatele pri-
vind comunicațiile electronice, inclusiv con-
ținutul schimbat prin intermediul serviciilor
de comunicații electronice, cum ar fi mesa-
jele scrise, mesajele vocale, înregistrările
video, imaginile și sunetele.

Recent apărută, o știre în presă relata
faptul că Facebook a permis unor companii
din domeniul tehnologiei, precum Amazon,
Spotify şi Microsoft, să aibă acces la mesa-
jele private ale utilizatorilor săi, ceea ce în
contextul ePrivacy, orice interferență cu da-
tele transmise în cadrul comunicațiilor elec-
tronice, cum ar fi ascultarea, înregistrarea,
stocarea, monitorizarea, scanarea sau alte ti-
puri de interceptare, supravegherea sau
prelucrarea datelor transmise în cadrul co-
municațiilor electronice, de către alte per-
soane decât utilizatorii finali, este interzisă.

Așadar, în materie de prevederi speciale
conținute de regulament, sunt prevederile
care limitează prelucrările de date la:

l necesitatea efectuării transmisiei co-
municației, pe durata de timp nece-
sară în acest scop;

l necesitatea menținerii sau necesitatea
restabilirii securității rețelelor și servi-
ciilor de comunicații electronice sau
pentru a detecta defecțiuni tehnice
și/sau erori de transmisie a comuni-
cațiilor electronice, pe durata de timp
necesară în acest scop.

Aceste două necesități de prelucrare vi-
zează prelucrările datelor transmise în ca-
drul comunicațiilor electronice. Pentru
prelucrarea metadatelor privind comunica-
țiile electronice, precum și pentru prelucra-
rea conținutului comunicațiilor electronice,
există prevederi clare în art. 6 din ePrivacy
care statuează când și ce anume se poate
prelucra. Ceea ce este interesant este faptul
că conținutul comunicațiilor electronice nu
se poate prelucra decât în baza consimță-
mântului, fie exclusiv în scopul prestării
unui serviciu specific pentru un utilizator
final, fie în cazul în care toți utilizatorii finali
în cauză și-au dat consimțământul pentru
prelucrarea conținutului comunicațiilor lor
electronice pentru unul sau mai multe sco-
puri specifice care nu pot fi îndeplinite prin
prelucrarea unor informații anonimizate,
iar furnizorul a consultat autoritatea de su-
praveghere.

Trecând peste aspectele de reglementare
referitoare la prelucrare, stocarea și șterge-
rea datelor transmise în cadrul comunica-
țiilor electronice se vor face potrivit unor
prevederi speciale. Astfel, exceptând nece-
sitatea stocării datelor necesare pentru exe-
cutarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demer-
suri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract, precum și atunci
când stocarea se va face în temeiul unei
obligații legale, fie prevăzută în dreptul in-
tern, fie prevăzută în dreptul Uniunii Euro-
pene, toate datele se vor șterge. 

La o primă vedere s-ar putea spune că
ștergerea se va realiza de către operator din
baza de date a acestuia, însă datele sunt sto-

ATENȚIE! 

Pentru prelucrarea
metadatelor
privind 
comunicațiile 
electronice, pre-
cum și pentru 
prelucrarea 
conținutului 
comunicațiilor
electronice, există
prevederi clare în
art. 6 din ePrivacy
care statueză când
și ce anume se
poate prelucra.
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cate și de către utilizatorul final în dispozi-
tivul acestuia, iar acestea ar putea fi recupe-
rate de către operator prin accesarea
dispozitivului acestuia. ePrivacy interzice
accesarea dispozitivelor utilizatorilor finali,
având în vedere că aceste date fac parte din
sfera privată a acestora și necesită protecție
în temeiul Cartei drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene și al Convenției euro-
pene pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale. Bineînțeles, cu
consimțământul persoanei vizate, accesarea
dispozitivului utilizatorului final este per-
misă. 

În ceea ce privește stocarea metadatelor
privind comunicațiile electronice, și ele vor
fi șterse sau vor fi anonimizate de îndată ce
nu mai sunt necesare în scopul transmiterii
comunicației. Și în acest caz operatorul ar
putea să se prevaleze de necesitatea stocării
pentru executarea unui contract, dar și de
necesitatea emiterii facturii. În acest din
urmă caz, metadatele pot fi stocate până la
limita perioadei în care factura poate fi con-
testată prin lege sau pot fi inițiate demersuri
legale în vederea obținerii unei plăți în con-
formitate cu dreptul național.

Așa cum am precizat, colectarea din dis-
pozitivele utilizatorilor finali este interzisă.
Sunt însă și excepții în care alte persoane
pot colecta informații de la echipamentele
terminale ale utilizatorilor finali, și anume:

l când există necesitatea de a efectua
transmisia unei comunicații electro-
nice printr-o rețea de comunicații elec-
tronice, dar numai în acest scop;

l în baza consimțământului valabil ex-
primat de către persoana vizată;

l când există necesitatea de a furniza un
serviciu al societății informaționale so-
licitat de utilizatorul final;

l pentru măsurarea audienței pe inter-
net, cu condiția ca o astfel de măsurare
să fie efectuată de către furnizorul ser-
viciului societății informaționale soli-
citat de utilizatorul final.

O situație care necesită atenție deosebită
este situația în care colectarea informațiilor
se face pentru a facilita conectarea dispozi-
tivelor. În acest sens, sunt necesare informa-
ții pentru conectare, informații care de
obicei sunt colectate de la persoana vizată.
În acest caz este necesară informarea per-
soanelor vizate, informații prevăzute de 
art. 13 din GDPR. Trebuie precizat că colec-
tarea este limitată la scopul exclusiv de a sta-
bili conexiunea, atât timp cât este necesar, iar
în lipsa acestuia, trebuie să fie afișat un anunț
clar și foarte vizibil în care se menționează,
cel puțin, modalitățile de colectare, scopul
colectării, persoana res ponsabilă în acest
sens. În baza dreptului la ștergerea datelor
trebuie ca operatorul să arate măsura pe care
o poate lua utilizatorul final al echipamentu-
lui terminal pentru a minimiza sau a opri co-
lectarea informațiilor.

3. Consimțământul potrivit ePrivacy

Exceptând situațiile în care nu este nece-
sară obținerea consimțământului din partea
persoanei vizate, acesta va fi obținut potri-
vit GDPR, respectiv să vizeze toate activită-
țile de prelucrare efectuate în același scop,
scop care este prevăzut de ePrivacy, iar ope-
ratorul va trebui să fie în măsură să de-
monstreze faptul că persoana vizată și-a dat
consimțământul pentru operațiunea de pre-
lucrare.
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Foarte important este faptul că consim-
țământul trebuie să poată fi retras oricând
de către persoana vizată, iar acest lucru va
atrage, spre deosebire de GDPR, o nouă
obligație din partea operatorilor și anume
să li se reamintească această posibilitate la
intervale periodice de 6 luni, atât timp cât
continuă prelucrarea datelor.

4. Drepturile persoanelor vizate

În afară de drepturile prevăzute de
GDPR, persoanele fizice, dar și cele juridice,
au dreptul la controlul asupra comunicații-
lor electronice.

Acest drept se poate realiza prin prezen-
tarea și restricționarea identificării liniilor
apelante și a celor conectate prin blocarea
apelurilor primite, precum și a comunicații-
lor nesolicitate, astfel:

l utilizatorul final apelant are posibili-
tatea de a împiedica prezentarea iden-
tificării liniei apelante în cazul unui
anumit apel, al unei anumite co -
nexiuni sau în mod permanent;

l utilizatorul final apelat are posibilita-
tea de a împiedica prezentarea identi-
ficării liniei apelante în cazul
apelurilor primite;

l utilizatorul final apelat are posibilita-
tea de a respinge apelurile primite
dacă prezentarea identificării liniei
apelante este împiedicată de către uti-
lizatorul final apelant;

l utilizatorul final apelat are posibilita-
tea de a împiedica prezentarea identi-
ficării liniei conectate către utilizatorul
final apelant;

l blocarea apelurilor primite de la nu-
mere specifice sau de la surse ano-
nime;

l blocarea transferului automat al ape-
lurilor de către o parte terță către echi-
pamentul terminal al utilizatorului
final;

l nu în ultimul rând, au dreptul să nu
primească și să utilizeze serviciile de
comunicații electronice pentru trimi-
terea de comunicații în scopuri de
marketing direct către utilizatorii fi-
nali care sunt persoane fizice decât
dacă și-au dat consimțământul în
acest sens.

Reamintim faptul că, pentru încălcarea
drepturilor prevăzute de GDPR, persoanele
vizate pot intenta acțiuni în justiție, dar, de
asemenea, pot intenta acțiuni în justiție și
dacă au fost afectate negativ de încălcări ale
ePrivacy și au un interes legitim în încetarea
sau interzicerea încălcărilor presupuse. 

Dreptul de a intenta acțiuni în justiție nu
aduce atingere dreptului de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere și
dreptului de a depune o plângere la o auto-
ritate de supraveghere.

5. Concluzii

Necesitatea sporirii dreptului la viață
privată și a protecției datelor cu caracter
personal a dus la adoptarea unor norme la
nivel european. 

Deocamdată se aplică GDPR, însă este
interesant de urmărit ce se întâmplă cu ePri-
vacy având în vedere că pe plan european
asistăm la o „reformă” în materie de protec-
ție a datelor. Așa cum bine știm, în data de
17 decembrie 2018, a intrat în vigoare Regu-
lamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului
European și al Consiliului din 14 noiembrie
2018 privind un cadru pentru libera circu-
lație a datelor fără caracter personal prin
stabilirea de norme privind cerințele de lo-
calizare a datelor, disponibilitatea datelor
pentru autoritățile competente și portarea
datelor pentru utilizatorii profesioniști.
Așadar, ePrivacy presupune, ca parte din
reformă, o revizuire majoră care se trans-
pune și prin abrogarea Directivei
2002/58/CE. Nu trebuie contestat că preo-
cuparea Comisiei este din ce în ce mai mare
față de circulația datelor, fie că sunt cu ca-
racter personal, fie că nu.

ATENȚIE! 

Reamintim faptul
că, pentru 
încălcarea 
drepturilor 
prevăzute de
GDPR, persoanele
vizate pot intenta
acțiuni in justiție.
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1. Aspecte generale 

Consimțământul este definit în GDPR ca
fiind „orice manifestare de voință liberă,
specifică, informată și lipsită de ambiguitate
a persoanei vizate prin care aceasta acceptă,
printr-o declarație sau printr-o acțiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care
o privesc să fie prelucrate” (art. 4 pct. 11).

Consimțământul exprimat în mod vala-
bil trebuie să respecte următoarele cerințe: 

3 să fie liber/liber exprimat: presupune
lipsa oricărui element de presiune sau
de influență asupra persoanei vizate
pentru exprimarea voinței sale, res-
pectiv o posibilitate reală de alegere și
un control real din partea persoaneI
vizate asupra datelor cu caracter per-
sonal;

3 să fie specific: implică definirea clară
a scopului pentru care a fost obținut
consimțământul și separarea informa-
țiilor referitoare la obținerea consim-
țământului de alte date și informații;

3 să fie dat în cunoștință de cauză: se re-
feră la furnizarea de informații per-
soanelor vizate înainte de obținerea
consimțământului pentru ca acestea
să poată lua decizii conștiente, să în-
țeleagă aspectele pentru care își ex-
primă acordul, precum și de a
beneficia de dreptul de retragere a
consimțământului;

3 să conțină o manifestare de voință lip-
sită de ambiguitate: implică obținerea
unei acțiuni „fără echivoc” sau a unei
„declarații” din partea persoanelor vi-
zate.

2. Consimțământ vs. alte temeiuri 
de prelucrare

Consimțământul personei vizate repre-
zintă unul dintre cele șase temeiuri legale
de prelucrare a datelor cu caracter personal,
alături de executarea unui contract (lit. b),
îndeplinirea unei obligații legale (lit. c), pro-
tejarea interesele vitale ale persoanei vizate
(lit. d), îndeplinirea unei sarcini care ser-
vește unui interes public (lit. e) și interesul
legitim al operatorului (lit. f), așa cum sunt
definite în cuprinsul articolului 6 din
GDPR. 

Stabilirea incidenței unuia dintre cele
șase temeiuri de prelucrare trebuie să se
facă anterior desfășurării oricărei activități
de prelucrare și în legătură cu scopul în care
sunt prelucrate datele cu caracter personal
(art. 13 alin. (1) lit. c) și/sau art. 14 alin. (1)
lit. d) GDPR). Incidența temeiurilor de pre-

Consimțământul – obținere,
dovada, gestionare și revocare.
Registrul de evidență 
a consimțământului

IMPORTANT!

Consimțământul poate reprezenta un temei legal adecvat de
prelucrare doar în măsura în care persoanei vizate i se oferă, în
mod real, controlul și posibilitatea de a face o alegere în ceea ce
privește acceptarea sau refuzarea termenilor, fără a suferi un
prejudiciu.

av. Laurențiu Petre
Partner SĂVESCU &
ASOCIAȚII



lucrare este esențială pentru operator pen-
tru că, ulterior, acesta nu va putea schimba
temeiurile între ele (de exemplu, operatorul
nu va putea justifica retroactiv lipsa sau ne-
validitatea consimțământului cu interesul
legitim al prelucrării).

3. Obținerea consimțământului 

Regulamentul stabilește că pentru un con-
simțământ valabil este necesară o declarație
din partea persoanei vizate sau o acțiune ne-
echivocă, adică o manifestare activă de voință.

Sintagma „o acțiune fără echivoc” se re-
feră la faptul că persoana vizată a acționat
în mod deliberat pentru a consimți la o anu-
mită prelucrare. 

În ceea ce privește existența unei „decla-
rații din partea persoanei vizate”, aceasta
poate să fie făcută în scris, inclusiv în format
electronic, sau verbal. 

În anumite situații, atunci când este po-
sibil să existe un risc major privind protecția
datelor, este necesar obținerea unui consim-
țământ „explicit” din partea persoanelor vi-
zate. Astfel de situații se întâlnesc în cazul
prelucrării unor categorii speciale de date
(art. 9 GDPR), transferurilor de date către
țări terțe sau organizații internaționale în
absența garanțiilor adecvate (art. 49 GDPR),
precum și în cazul unui proces decizional
individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri (art. 22 GDPR). 

Obținerea consimțământului prin decla-
rație scrisă. De regulă, pentru obținerea con-
simțământului din partea persoanelor
vizate printr-o declarație scrisă, se folosește
un model pus la dispoziție de operator.
Această declarație trebuie să aibă în vedere,
în principal, dispozițiile de la art. 7, 13, 14,
15-22 GDPR.

Obținerea consimțământului în format
electronic. Obținerea consimțământului în
format electronic se va putea face și prin
completarea unui formular electronic, prin
trimiterea unui  e-mail, prin încărcarea unui
document scanat care poartă semnătura
persoanei vizate. 

4. Dovada consimțământului

GDPR instituie în mod expres operato-
rului sarcina probei în ceea ce privește do-
vada consimțământului persoanei vizate.
Astfel, potrivit art. (7) alin. (1) GDPR, în
cazul în care prelucrarea se bazează pe con-
simțământ, operatorul trebuie să fie în mă-
sură să demonstreze că persoana vizată și-a
dat consimțământul pentru prelucrarea da-
telor sale cu caracter personal.

Operatorul poate ține o evidență fizică a
declarațiilor de consimțământ, atunci când
este cazul, pentru a demonstra modul în
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Sintagma „consimțământ explicit” are în
vedere modalitatea concretă în care consim-
țământul este exprimat de persoana vizată
și vine să întărească consimțământul obiș-

În cazul în care consimțământul va fi
acordat în urma unei cereri transmise în
format electronic, solicitarea consimță-
mântului nu va trebui să perturbe în
mod inutil utilizarea serviciului pentru
care se acordă consimțământul. 

nuit despre care se face referire în GDPR. În
sensul termenului de „explicit” este nece-
sară o confirmare expresă, uneori chiar su-
plimentară a consimțământului, indiferent
de modalitatea aleasă de operator (declara-
ție semnată, completarea unui formular on-
line, trimiterea unui e-mail, încărcarea unui
document scanat care poartă semnătura
persoanei vizate sau prin utilizarea unei
semnături electronice, înregistrarea unei
convorbiri telefonice sau verificarea în două

ATENȚIE! 

Utilizarea căsuțelor pre-bifate nu este
valabilă în contextul GDPR. Tăcerea sau
inactivitatea persoanei vizate, precum și
simpla continuare a unui serviciu nu
sunt considerate manifestări active ale
consimțământului.
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care a fost obținut consimțământul, mo-
mentul și conținutul informațiilor furnizate
persoanei vizate la acel moment.

Dovada luării consimțământului în for-
mat electronic va fi stocată în baza de date
și după ce acesta va fi retras, până la respec-
tarea obligațiilor legale, după caz, sau până
la dispariția unui potențial litigiu între ope-
rator și persoana vizată. 

5. Gestionarea consimțământului

Operatorul trebuie să se asigure că res-
pectă următoarele principii în ceea ce pri-
vește gestionarea consimțământului cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal acordat de către persoanele vizate:

3 consimțământul este revizuit periodic
pentru a verifica dacă relația, prelu-
crarea și scopurile prelucrării s-au
schimbat;

3 are implementate procese de reîn-
noire a consimțământului la intervale
de timp adecvate, inclusiv orice acor-
duri parentale;

3 procesul de retragere a consimțămân-
tului este facil și se poate exercita în
orice mod de către persoanele vizate;
acest lucru este cunoscut de persoa-
nele vizate;

3 atunci când o persoană vizată formu-
lează o cerere de retragere a consim-
țământului, se acționează cât mai
repede posibil;

3 nu sunt penalizate persoanele vizate
care doresc să își retragă consimță-
mântul.

6. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale copiilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal
ale copiilor se va face numai după verifica-
rea dacă aceștia au vârsta de 16 ani împli-
nită. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani,
consimțământul va fi obținut numai de la
titularul răspunderii părintești asupra copi-
lului. 

Dacă utilizatorii afirmă că au împlinit
vârsta minimă necesară pentru consimță-
mântul obținut în format electronic, se vor
efectua verificări pentru a se asigura că
această afirmație este adevărată prin intro-
ducerea datei nașterii.

În cazul în care există dubii cu privire la
vârsta copilului, se vor lua măsuri prin ve-
rificarea confirmării via e-mail a persoanei
care exprimă consimțământul în numele co-
pilului care este titularul răspunderii părin-
tești. În această situație, verificarea nu se va
putea face decât după obținerea consimță-
mântului părintelui.

Consimțământul acordat sau autorizat
de titularul răspunderii părintești expiră
odată ce minorul a atins vârsta minimă obli-
gatorie pentru exprimarea consimțământu-
lui digital. După împlinirea vârstei minime
obligatorii, va fi obținut un nou consimță-
mânt.

7. Revocarea consimțământului

Regulamentul îi acordă instituției revo-
cării sau retragerii consimțământului un rol
foarte important. Astfel, persoana vizată își
poate retrage consimțământul în orice mo-
ment, aplicându-se procedura obținerii
acestuia. Retragerea consimțământului nu

RECOMANDĂRI!

Nu există un termen-limită stabilit cu
privire la durata de valabilitate a con-
simțământului persoanelor vizate,
având în vedere că această durată
poate să varieze în funcție de contextul
prelucrării, de scopul pentru care a fost
obținut și de tipul operațiunilor de pre-
lucrare. Este suficientă obținerea o sin-
gură dată a consimțământului, însă
trebuie obținut un nou consimțământ
dacă scopul pentru care sunt prelucrate
datele se schimbă sau dacă se prevede
un scop suplimentar, ce nu a fost avut
în vedere la obținerea consimțământu-
lui inițial.

ATENȚIE! 

Consimțământul
acordat sau 
autorizat de 
titularul răspun-
derii părintești 
expiră odată ce 
minorul a atins
vârsta minima
obligatorie pentru
exprimarea 
consimțământului
digital.
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afectează legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retrage-
rea acestuia.

Înainte de luarea consimțământului,
persoana vizată va fi informată în mod clar
și expres despre dreptul de a-și retrage ori-
când consimțământul, prin intermediul for-
mularului de consimțământ, prin inserarea
unui paragraf la începutul formularului, 
înainte de orice alt text.

Retragerea consimțământului în ceea ce
privește prelucrarea unor categorii speciale
de date nu afectează consimțământul obți-
nut pentru prelucrarea celorlalte date, altele
decât cele considerate sensibile. 

Retragerea consimțământului care vi-
zează un anumit scop al prelucrării nu afec-
tează prelucrările de date care au un alt
scop pentru care a fost obținut un consim-
țământ valabil.

Persoana vizată trebuie să își poată re-
trage consimțământul fără a fi prejudiciată,

adică operatorul să poată facă posibil acest
lucru fără a scădea calitatea serviciului.

Operatorul trebuie să șteargă datele pre-
lucrate pe baza consimțământului după re-
tragerea acestuia, în situația în care nu
există un alt scop sau temei al prelucrării
care să justifice păstrarea lor în continuare.
Orice modificare a temeiului legal de pre-
lucrare trebuie notificată persoanei vizate în
conformitate cu art. 13 și 14 din GDPR.

Cererea de retragere a consimțământului

Persoana responsabilă de analiza solicitării
de retragere a consimțământului primite din
partea persoanelor vizate trebuie să fie o per-
soană cu atribuții în ceea ce privește prelucra-
rea datelor cu caracter personal. Persoana
responsabilă trebuie să fie nominaliză și adusă
la cunoștința salariaților operatorului, potrivit
procedurilor interne. 

În vederea analizării solicitărilor primite
din partea persoanelor vizate, responsabilul
va putea să obțină informații inclusiv de la alte
departamente sau structuri ale operatorului.

Anexa 1 
Registrul de evidență a consimțământului

Ca bună practică, orice declarație de obținere a consimțământului din partea persoanelor vi-
zate, primită printr-o declarație scrisă, ar trebui să se înregistreze la un departament/persoană
desemnat/ă în mod expres de operator și să se completeze în registrul special de evidență a
consimțământului. 

Registrul se completează, se păstrează și se actualizează de către o persoană desemnată
de operator, cu atribuții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana
responsabilă cu înregistrarea și actualizarea solicitărilor din partea persoanelor vizate trebuie să
fie nominalizată și adusă la cunoștința salariaților operatorului, potrivit procedurilor interne.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONSIMȚĂMÂNTULUI

I. Informații generale

Denumire operator
Datele de contact ale operatorului 
Date operatori asociați (dacă se aplică)
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Ofițer protecția datelor DPO (dacă este cazul)
Nume și prenume
E-mail
Telefon

Reprezentanți ai operatorului (dacă este cazul)
Nume și prenume
E-mail
Telefon

II. Nr./Referințe/Departament

III. Persoana Vizată
Nume și prenume
Număr utilizator online
Număr identificare sesiune

IV. Data acordării consimțământului

V. Modalitatea acordării consimțământului
Declarație consimțământ formular pe hârtie 
Bifare căsuță consimțământ explicit pe hârtie 
Bifare căsuță consimțământ explicit în format electronic
Executare clic buton/link online de acordare consimțământ explicit
Selectarea unei opțiuni DA/NU vizibile online
Răspuns la un mesaj e-mail prin care se solicită consimțământul
Răspunsul „DA" la o solicitare verbală clară a consimțământului

VI. Acord parental (pentru copiii sub vârsta de 16 ani, dacă este cazul)

VII. Informații comunicate la data colectării consimțământului

VIII. Scopul prelucrării datelor pentru care s-a solicitat consimțământul

IX. Revizie periodică a consimțământului

X. Retragere consimțământ (DA/NU)

XI. Data retragerii consimțământului

XII. Link către consimțământ formular (dacă este cazul)



Revista Română de Protecţia Datelor

Ianuarie 201916

1. Potrivit art. 17 alin. (1) GDPR, „Per-
soana vizată are dreptul de a obține
din partea operatorului ștergerea da-
telor cu caracter personal care o pri-
vesc, fără întârzieri nejustificate, iar
operatorul are obligația de a șterge da-
tele cu caracter personal fără întârzieri
nejustificate în cazul în care se aplică
unul dintre următoarele motive…”. În
lipsa unor motive, datele cu caracter
personal nu se șterg. Prin urmare, re-
gula este păstrarea datelor cu caracter
personal, iar excepțiile de la această
regulă, adică ștergerea, sunt cele men-
ționate de lit. a)-f) ale aceluiași alineat.
Chiar și excepțiile au o aplicare res-
trânsă. Iată în continuare de ce!

2. Cu referire la excepția prevăzută de
art. 17 alin. (1) lit. a), observăm că da-
tele cu caracter personal trebuie șterse
atunci când nu mai sunt necesare pen-
tru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate. Însă
necesitatea prelucrării ar putea să nu
fie actuală, ci viitoare, adică datele să
fie necesare pentru operațiuni de pre-
lucrare viitoare, astfel încât datele vor
fi păstrate.

3. Cu referire la excepția prevăzută de
art. 17 alin. (1) lit. b), când prelucrarea
s-a bazat pe consimțământul persoa-
nei vizate, dar consimțământul nu a
fost unicul temei al prelucrării, trebuie
să observăm că, dacă există un alt
temei juridic pentru prelucrare, acesta
va fi prevalent față de întemeierea pe
consimțământ, în pofida faptului că

persoana vizată își retrage consimță-
mântul.

4. Potrivit art. 17 alin. (1) lit. c), o altă si-
tuație de excepție în care datele cu ca-
racter personal trebuie șterse este
aceea în care persoana vizată se opune
prelucrării în temeiul articolului 21
alin. (1) GDPR și nu există motive le-
gitime care să prevaleze în ceea ce pri-
vește prelucrarea. Însă art. 21 alin. (1)
GDPR se referă doar la prelucrarea
realizată în temeiul art. 6 alin. (l) lit. e)
sau f) GDPR, adică, pe de o parte, la
situațiile în care prelucrarea este nece-
sară pentru îndeplinirea unei sarcini
care servește unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorității
publice cu care este învestit operato-
rul, iar pe de altă parte, la situațiile în
care prelucrarea este necesară în sco-
pul intereselor legitime urmărite de
operator sau de o parte terță, cu excep-
ția cazului în care prevalează intere-
sele sau drepturile și libertățile
fundamentale ale persoanei vizate,
care necesită protejarea datelor cu ca-
racter personal, în special atunci când
persoana vizată este un copil. În ceea
ce privește lit. e), este greu de imagi-
nat că îndeplinirea unei sarcini care
servește unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorității pu-
blice cu care este învestit operatorul
nu are prevalență față de simpla opu-
nere la prelucrare pe care persoana vi-
zată o comunică operatorului. În ceea
ce privește litera f), observăm că
GDPR trimite în mod circular la „pre-

Adevărul gol-goluț despre 
dreptul de a fi uitat: Datele cu
caracter personal se șterg
foarte greu, aproape deloc

av. dr. Andrei
Săvescu
Managing Partner
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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valență”, căci atât art. 17 alin. (1) lit. c)
prima teză, cât și art. 6 alin. (1) lit. f)
impun operatorului să cântărească
dacă prevalează temeiurile mențio-
nate sau solicitarea de ștergere a date-
lor care îi este adresată de persoana
vizată. Firește, în cazul în care diver-
gența persistă, în ultimă instanță,
aprecierea va reveni unui judecător.
De aceea apreciem că excepția are în
realitate o putere slabă.

5. Pe de altă parte, potrivit celei de-a
doua teze a aceleiași lit. c), dacă per-
soana vizată se opune prelucrării în te-
meiul art. 21 alin. (2) GDPR, adică
atunci când prelucrarea datelor cu ca-
racter personal are drept scop marke-
tingul direct, ea are, într-adevăr,
dreptul de a se opune în orice moment
prelucrării în acest scop a datelor cu
caracter personal care o privesc, inclu-
siv creării de profiluri, dar numai în
măsura în care prelucrarea este legată
de marketingul direct respectiv. Cu
alte cuvinte, nu este vorba de o verita-
bilă ștergere a datelor cu caracter per-
sonal, ci doar de o limitare a utilizării
lor.

6. Excepția ștergerii datelor cu caracter
personal în cazul în care ele au fost
prelucrate ilegal, prevăzută de art. 17
alin. (1) lit. d), deși poate părea efi-
cientă, în realitate are o sferă de apli-
care limitată, întrucât nu atrage după
sine ștergerea datelor decât dacă în-
săși colectarea a fost ilegală. În cazul
oricăror altor activități de prelucrare,
care s-au dovedit a fi ilegale, se opresc
acele prelucrări, nu și stocarea datelor
pentru realizarea ulterioară de prelu-
crări  legale, de această dată.

7. Singura excepție necircumstanțiată
este cea reglementată de art. 17 alin.
(1) lit. e). Pe bună dreptate, datele cu
caracter personal trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale care
revine operatorului în temeiul dreptu-
lui Uniunii sau al dreptului intern sub
incidența căruia se află operatorul.

8. În privința excepției prevăzute de 
art. 17 alin. (1) lit. f), care vizează co-
lectarea de date cu caracter personal
de la persoane vizate care nu au ajuns
la vârsta majoratului, deși pare că este
ilegală colectarea de date cu caracter
personal pe bază de consimțământ de
la minor, în realitate GDPR, prin art. 8
alin. (1) coboară vârsta necesară pen-
tru exprimarea valabilă a consimță-
mântului, adică se preocupă să nu fie
prea restrictiv. Mai mult decât atât,
art. 8 alin. 1 nu poate fi interpretat în
mod izolat, ci împreună cu alin. (2) al
aceluiași articol, care prevede că alin.
(1) nu afectează dreptul general al
contractelor aplicabil în statele mem-
bre, cum ar fi normele privind valabi-
litatea, încheierea sau efectele unui
contract în legătură cu un copil. Prin
urmare, interpretarea art. 8, și deci și
interpretarea art. 17 alin. (1) lit. f), des-
pre care discutăm aici, este aceea că în
privința consimțământului minorilor
este aplicabil regimul juridic național,
iar doar în lipsa unor prevederi în
acest sens devin aplicabile prevederile
restrictive ale art. 8 alin. (1) GDPR.

9. Pentru a limita și mai mult aplicarea
dreptului de a șterge („dreptul de a fi
uitat”), legiuitorul european a prevă-
zut limitări suplimentare privind apli-
carea excepțiilor de la regula că datele
cu caracter personal nu se șterg, în cu-
prinsul alin. (3) al art. 17, pe care le
vom discuta în continuare.

10. Potrivit art. 17 alin. (3) lit. a), datele cu
caracter personal nu se șterg dacă
prelucrarea este necesară pentru exer-
citarea dreptului la liberă exprimare
și la informare. Această limitare are
caracter suplimentar, de întărire, căci
concluzia formulată explicit în art. 17
alin. (3) lit. a) decurgea pe cale de sim-
plă interpretare a art. 17 alin. (1) lit. d),
potrivit căruia datele prelucrate ilegal
se șterg, iar cele prelucrate legal nu.
Apreciem totuși că această întărire a
ideii este binevenită, fiind de natură
să elimine eventuale controverse între

ATENȚIE! 

Excepția ștergerii
datelor cu caracter
personal în cazul
în care ele au fost
prelucrate ilegal,
prevăzută de 
art. 17 alin. (1) 
lit. d), deși poate
părea eficientă, în
realitate are o sferă
de aplicare 
limitată.
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persoanele vizate și operatori, întru-
cât, subliniem, ștergerea datelor cu
caracter personal în încercarea per-
soanei vizate de a fi uitată se face la
solicitarea acesteia. În momentul în
care persoana vizată face o solicitare
de ștergere a datelor sale cu caracter
personal, sâmburele de gâlceavă este
deja încolțit, astfel încât clarificarea
adusă de art. 17 alin. (3) lit. a) este bi-
nevenită, cu atât mai mult cu cât ea
este destinată să protejeze, de exem-
plu, libera exprimare pe rețelele de
socializare și libertatea presei.

11. În mod asemănător, datele cu carac-
ter personal nu se șterg, în pofida
faptului că persoana vizată solicită,
atunci când sunt necesare pentru res-
pectarea unei obligații legale care
prevede prelucrarea în temeiul drep-
tului Uniunii sau al dreptului intern
care se aplică operatorului sau pen-
tru îndeplinirea unei sarcini execu-
tate în interes public sau în cadrul
exercitării unei autorități oficiale cu
care este învestit operatorul, conform
art. 17 alin. (3) lit. b), din motive de
interes public în domeniul sănătății
publice, în conformitate cu articolul
9 alineatul (2) literele h) și i) și cu ar-
ticolul 9 alineatul (3), conform art. 17
alin. (3) lit. c) sau în scopuri de arhi-
vare în interes public, în scopuri de
cercetare științifică sau istorică ori în
scopuri statistice, în conformitate cu
articolul 89 alineatul (1), în măsura în
care dreptul menționat la alineatul
(1) este susceptibil să facă imposibilă
sau să afecteze în mod grav realiza-
rea obiectivelor prelucrării respec-
tive, conform art. 17 alin. (3) lit. d).
Remarcăm redundanța reglementă-
rii, chiar și în privința lit. b) de mai
sus, care preia rațiunea reglementării
de la art. 6 alin. (1) lit. c) și e), precum
și de la art. 6 alin. (3) GDPR. Apre-
ciem că rațiunea redundanței este
aceea a clarificării limitărilor dreptului
de a fi uitat chiar în interiorul textului
articolului GDPR care se referă în titlul
marginal la „dreptul de a fi uitat”.

12. În fine, potrivit art. 17 alin. (3) lit. e)
GDPR, datele cu caracter personal nu
se șterg atunci când sunt necesare
pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță.
Această problemă se pune nu în pri-
vința datelor care sunt utilizate, căci
orice utilizare trebuie să aibă alte te-
meiuri, ci în privința datelor care
sunt stocate fără altă prelucrare.
Având în vedere termenele de pres-
cripție extinctivă, precum și regle-
mentarea suspendării cursului
termenului de prescripție extinctivă
și a repunerii în termenul de pres-
cripție, termenele de păstrare este
bine să fie stabilite cu grijă de către
un operator prudent, adică este ne-
voie să fie destul de lungi. Pe de altă
parte, în momentul în care o per-
soană vizată formulează o cerere de
ștergere a datelor cu caracter perso-
nal, este limpede că s-a născut un po-
tențial litigios, care el însuși justifică
păstrarea datelor cu caracter perso-
nal, tocmai pentru ca operatorul să se
poată apăra în cazul unui litigiu.

13. Dacă totuși, în pofida relaxării per-
mise de legiuitorul european, opera-
torul are obligația să șteargă datele
cu caracter personal, adică în puți-
nele ipoteze în care are această obli-
gație, cauzată de ilegalitatea colec tării,
așa cum am arătat mai sus, atunci
executarea acestei obligații trebuie
realizată „fără întârzieri nejustifi-
cate”. În lipsa unei definiții legale a
întârzierii nejustificate, va rămâne în
sarcina autorității naționale și, în ul-
timă instanță, a judecătorului să
aprecieze dacă întârzierea este sau
nu nejustificată. Având în vedere
această împrejurare, întârzierea șter-
gerii pentru a da posibilitatea unui
judecător să se pronunțe asupra ei
este, după părerea noastră, un motiv
suficient de temeinic pentru a aprecia
că întârzierea este justificată. De
aceea, în realitate, prevederea din fi-
nalul regulii prevăzute de art. 17 
alin. (1) GDPR lasă operatorului o

ATENȚIE! 

În momentul în
care o persoană
vizată formulează
o cerere de ștergere
a datelor cu 
caracter personal,
este limpede că s-a
născut un potențial
litigios, care el 
însuși justifică 
păstrarea datelor
cu caracter 
personal, tocmai
pentru ca
operatorul să se
poată apăra în
cazul unui litigiu.
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marjă de apreciere destul de largă.
Firește, în cazul în care autoritatea
sau, după caz, judecătorul vor 
aprecia că operatorul și-a exercitat cu
rea-credință prerogativa de a refuza
sau a întârzia ștergerea datelor cu ca-
racter personal, acesta va suporta
consecințele administrative și, după
caz, prejudiciile materiale ale deciziei
sale.

14. În concluzie, reglementarea dreptu-
lui de a fi uitat, prin art. 17 GDPR,
conține în realitate limitări ale drep-
tului de a fi uitat, care sunt foarte nu-
meroase și cu un câmp foarte larg de
aplicare, astfel încât, în realitate,
dreptul la ștergerea datelor cu carac-
ter personal („dreptul de a fi uitat”)
are în mod vădit un caracter de ex-
cepție, nicidecum nu este o regulă.

Inteligența artificială – 
un pericol pentru protecția
datelor cu caracter personal 
sau un instrument de 
conformare la GDPR

I.J. Good afirma în 1965 că inventarea
unei mașini utrainteligente va fi ultimul
lucru pe care trebuie să-l facă omul, cu con-
diția că aceasta să fie suficient de docilă,
încât să ne arate cum s-o ținem sub control.

În anul 2018, o „popularitate”, sau mai
bine zis o atenție sporită, au cunoscut-o
două domenii relativ noi, al căror impact
asupra persoanelor fizice și juridice, cât și
asupra societății umane, urmează să crească
în progresie geometrică în cel mai scurt
timp. 

Din cuprinsul titlului reiese că vom dis-
cuta despre: 

1. Protecția datelor – prin intrarea în vi-
goare la 25 mai 2018 a Regulamentului
general privind protecția datelor
(GDPR); 

2. Inteligența artificială (în continuare
„IA”).

GDPR reglementează în principal obli-
gațiile operatorilor de date cu caracter per-

sonal și persoanele împuternicite de opera-
tor în raport cu drepturile persoanelor vi-
zate, atunci când datele acestora sunt
prelucrate de cei dintâi. „Nodul gordian” al
GDPR îl reprezintă datele cu caracter per-
sonal, care înseamnă: orice informații pri-
vind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”).

Inteligența artificială reprezintă un con-
cept care descrie un sistem informatic care
are capacitatea de a prelucra o cantitate de
informații, a crea modele, tipare, categorii
etc. în baza cărora poate genera concluzii/
ori poate dobândi capacitatea de a lua deci-
zii. Într-o formulare mai simplistă – progra-
mele bazate pe IA au ca scop simularea
gândirii umane.

Domeniul IA cunoaște mai multe ramuri
de dezvoltare, în funcție de rezultatele care
se urmăresc a fi atinse, de exemplu machine
learning, supervised learning, deep lear-
ning, sisteme de decizie, robotică inteligentă
ș.a.m.d.

Vlad Bercu
Research Assistant
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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Articolul nu are ca scop explicarea deta-
liilor tehnice ale fiecăreia dintre ramurile
IA. Totuși, pentru o înțelegere mai bună a
ceea ce reprezintă IA și cum poate aceasta
interacționa cu datele cu caracter personal,
indicăm câteva exemple practice cu privire
la modul de operare a unui program IA.

Machine learning – reprezintă o ramură
de cercetare în cadrul IA, bazată pe concep-
tul analizei unei cantități de date, introduse
în cadrul sistemului, identificarea anumitor
modele (din eng. patterns) și luarea decizii-
lor în baza acestora. 

Deep learning – este o extensie a celei
descrise anterior, se bazează, la fel ca ma-
chine learning, pe introducerea unei canti-
tăți de informații, o caracteristică distinctă,
însă o reprezintă capacitatea acesteia de a
păstra în memorie acțiunile sale din trecut
și de a învăța în baza acestora, practic având
capacitatea de a se autoinstrui.

Supervised learning – este o ramificație
a deep learning, diferența fiind modul de
instruire a softului, inițial acesta are o func-
ție de observator al acțiunilor îndeplinite de
o persoană; pe parcursul scurgerii timpului,
softul urmează să deprindă aptitudinile in-
dividului supravegheat.

Exemplu practic al utilizării softurilor
IA. La sfârșitul anilor 90’, începutul anilor
2000, au fost  elaborate primele sisteme de
filtrare a mesajelor „SPAM”. Acestea func-
ționa conform următorului algoritm: Pasul
1: soft-ul este încărcat cu un anumit număr
de de mailuri (de exemplu 100 de e-mai-
luri), care au fost sortate manual în două ca-
tegorii: „SPAM” și „NOT SPAM”; Pasul 2:
softul le analizează, iar pe parcursul anali-
zei urmează să identifice anumite cuvinte,
elemente-cheie (patterns) care se regăsesc
mai des în mesajele marcate ca „SPAM” (de
exemplu: cumpărați, accesați linkul, redu-
cere etc.). Ulterior procesării tuturor mesa-
jelor și determinării acestor cuvinte-cheie,
softul va dobândi capacitatea să sorteze în
mod autonom noile mesaje care vor trece
prin sistem conform categoriilor „SPAM” și
„NOT SPAM”. 

Din cele menționate supra putem cre-
iona următoarea concluzie: orice soft bazat
pe IA nu poate exista în lipsa unei cantități
de informații care să-l „alimenteze” într-o
etapă incipientă a ciclului său vital. Cu titlu
de exemplu, marile companii precum Goo-
gle, Apple, Amazon ș.a.m.d. intenționează
să utilizeze softuri IA și în domeniul HR,
adică pentru recrutarea de personal.

Pilonii de legalitate de bază ai Regula-
mentului General privind Protecția Datelor
îi regăsim în cuprinsul art. 5, în care sunt
enunțate principiile legate de prelucrarea
legală a datelor cu caracter personal:

3 principiul legalității, echității și trans-
parenței;

3 principiul limitării prelucrării datelor
legate de scop;

3 principiul reducerii la minimum a da-
telor;

3 principiul exactității datelor cu carac-
ter personal;

3 principiul limitării legate de perioada
de stocare;

3 principiul integrității și confidențiali-
tății;

3 principiul responsabilității operatoru-
lui.

Utilizatorii de sisteme informatice bazate
pe tehnologiile IA urmează să ia în calcul
dacă softurile superinteligente funcționează
în activitatea lor sub egida acestor principii
de bază ale GDPR. În aceeași măsură, dez-
voltatorii de software din domeniul IA tre-
buie să ia în considerare pentru o
conformare autentică cu prncipiile de bază
a GDPR în special următoarele aspecte:

1. Principiul echității prelucrării datelor
cu caracter de personal 

În perioada 2014-2017, Amazon a proiec-

ATENȚIE! 

Utilizatorii de 
sisteme informatice
bazate pe
tehnologii IA,
urmează să ia în
calcul dacă 
softurile 
superinteligente
funcționează în 
activitatea lor sub
egida acestor 
principii de bază
ale GDPR.
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tat un sistem, bazat pe machine learning,
care urma să degreveze compania de sar-
cina susținerii câtorva mii de interviuri pen-
tru angajarea personalului pe posturile de
muncă vacante.

Sistemul a fost încărcat cu un număr
mare de CV-uri și a selectat un număr de
patterns, care ar trebui să se regăsească la
candidații cei mai promițători pentru locu-
rile vacante existente în cadrul companiei.
În esență, Amazon dorea ca din cele 100 de
CV-uri sistemul să selecteze un număr de
cinci CV-uri (the top ones), care corespund
cel mai bine criteriilor avute în vedere de
companie pentru posturile vacante, fără ne-
cesitatea unei intervenții umane. Interesant
este faptul că după un timp în care sistemul
IA a fost supravegheat, pentru a depista
dacă existau nereguli în funcționarea aces-
tuia, respectiv abateri de la respectarea dis-
pozițiilor legale aplicabile, dezvoltatorii
software au observat că bărbații erau cei fa-
vorizați, chestiune ce intră în contradicție
cu dispozițiile normative ce interzic discri-
minarea între femei și bărbați, precum și ne-
cesitatea respectării egalității de șanse.
Discriminarea persoanelor de gen feminin
s-a produs din cauza faptului că sistemul a
luat în calcul inclusiv elemente ca probabi-
litatea acestora de a rămâne însărcinate. 

Cazul descris prezintă o problemă prio-
ritară pentru dezvoltatorii tehnologiilor ba-
zate pe IA, ori conform principiului
legalității, echității și transparenței prelu-
crarii datelor cu caracter personal, acesta
impune ca operatorul de date să prevină
tratamentele discriminatorii în privința per-
soanelor vizate, a căror date sunt supuse
prelucrării. Principalul impediment tehnic
îl reprezintă așa-numita „Black box of Arti-
ficial Intelligence”, care este în contradicție
și cu principiul transparenței prelucrării da-
telor cu caracter personal.

2. Principiul transparenței prelucrării
datelor cu caracter personal

„Black Box of AI” poate fi explicată
foarte simplu: se cunosc datele care sunt in-
troduse în cadrul sistemului (input), cât și

rezultatul prelucrării datelor introduse de
sistem (output), însă nu se știe ce se petrece
propriu-zis în cadrul sistemului în perioada
procesării informațiilor  introduse.

Aceasta în condițiile în care în temeiul
art. 13 și 14 din GDPR, persoana vizată are
dreptul de a fi informată referitor la modul
în care vor fi utilizate datele cu caracter per-
sonal, cine va avea acces la date și în ce sco-
puri vor fi utilizate. Art. 12 GDPR impune
operatorului de date cu caracter personal
obligația de lua măsuri adecvate pentru a
furniza persoanei vizate orice informații
menționate la articolele 13 și 14 din GDPR,
într-un limbaj cât se poate de clar pentru
aceasta. 

Aceste cerințe sunt dificil de îndeplinit
în momentul în care interacționăm cu teh-
nologiile hi-tech, care reprezintă o provo-
care chiar și pentru specialiștii în domeniu. 

3. Procesul decizional automatizat – 
art. 22

Conform Ghidului Grupului de Lucru
art. 29 privind procesul decizional indivi-
dual automatizat și crearea de profiluri în
sensul Regulamentului (UE) 2016/679, prin
proces decizional automatizat înțelegem ca-
pacitatea de luare a deciziilor prin interme-
diul mijloacelor tehnologice, fără inter venția
umană.

Desigur că această categorie înglobează
în sine și IA, în momentul în care procesul
este automatizat 100% și produce efecte le-
gale ori similare, care pot afecta persoana
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vizată. În astfel de situații fiind aplicabile
dispozițiile art. 22 din GDPR. De exemplu:
lipsirea de anumite sporuri ca urmare a
unei analize automatizate la locul de
muncă; refuzul de acordare a unui credit
față de persoana care a aplicat pentru obți-
nerea acestuia; sau aplicarea în practică a
exemplului Amazon de mai sus). 

Operatorul de date cu caracte personal
are obligația de a fi conștient că utilizarea
unui proces decizional automatizat este mai
mult o excepție pentru anumite cazuri 
(art. 22 alin. (2) GDPR) decât un drept al său. 

Din cele relatate la punctele 1, 2 și 3, de-
ducem că domeniul inteligenței artificiale,
care în ultima perioadă și-a luat un avânt în
evoluția tehnologică, urmează a lua în cal-
cul, încă din momentul conceperii sisteme-
lor, dar și pe toată durata lor de existență,
importanța securității datelor cu caracter
personal și imperativul necesității respectă-
rii drepturilor personelor vizate. 

Într-o altă ordine de idei, pentru a în-
cheia într-o notă de optimism, IA poate re-
prezenta o oportunitate inedită pentru
securitatea datelor cu caracter personal pu-
tând deveni:

a) „Antivirusul” pentru prelucrarea ne-
autorizată a datelor cu caracter personal:
depistarea de către operatorul de date cu ca-
racter personal a unor data breach-uri, chiar
și prin utilizarea unor sisteme software, la
momentul de față lasă de dorit. Un soft IA

care să fie „omniprezent” în cadrul bazelor
de date ale operatorului, care să vegheze
asupra manipulărilor datelor personale ale
persoanelor vizate ar putea fi o soluție. To-
tuși, un asemenea sistem ar putea fi consi-
derat prea intruziv (în funcție de entitățile
care au acces la acesta).

b) IA și DPIA: evaluarea de impact pri-
vind protecția datelor cu caracter personal
(art. 35 GDPR) reprezintă un proces conceput
pentru a identifica și a minimaliza riscurile în
cadrul activității de prelucrare a datelor. Art.
35 reglementează foarte concis DPIA, iar Au-
toritățile Naționale de Supraveghere a Protec-
ției Datelor cu Caracter Personal, conform
GDPR, emit Liste a operațiunilor pentru care
este obligatorie realizarea DPIA. ANSPDCP
din România a emis Decizia nr. 174/2018 pri-
vind lista operațiunilor pentru care este obli-
gatorie realizarea evaluării impactului asupra
protecției datelor cu caracter personal. Eva-
luarea de impact reprezintă un proces de ana-
liză detaliată, finalizată cu emiterea unor
concluzii și recomandări. În acest sens, Auto-
ritatea de Supraveghere franceză a elaborat
un mecanism similar, denumit PIA (Protect
Impact Assesment).

În concluzie, inteligența artificială este
un domeniu în care „combustibilul” princi-
pal este informația, iar conformarea la
GDPR reprezintă o necesitate vitală pentru
asigurarea protecției datelor personelor vi-
zate, în condițiile în care popularitatea uti-
lizării IA crește pentru tot mai multe și
diverse sfere de activitate.

1 I. J. Good, The Estimation of Probabilities: An Essay on Modern Bayesian Methods,
1965.
2 „Nodul Gordian” – este o expresie utilizată pentru a ilustra o problemă care, aparent, nu
are soluție.
3 Fenomenul numit  „Cutia neagră a IA” este explicat de către dezvoltatorii softurilor
bazate pe IA, drept imposibilitatea de a înțelege ce se petrece în cadrul softurilor IA în
momentul procesării informațiilor în cadrul sistemului, și ce stă la baza deciziilor softului
care se materializează în rezultatul prezentat de acesta persoanelor care monitorizează
activitatea programului informatic.
4 https://www.juridice.ro/612968/anspdcp-lista-operatiunilor-pentru-care-este-obligatorie-
dpia.html

NOTE
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Pentru cât timp pot fi păstrate
datele cu caracter personal 
și când este necesară 
revizuirea lor?

1. Principiul limitării stocării datelor cu
caracter personal este similar celui 
de-al cincilea principiu (reținerea da-
telor) din Legea nr. 677/2001 (în pre-
zent abrogată) și presupune ca datele
personale să nu fie păstrate mai mult
decât este necesar.

2. Cu ce vine în plus Regulamentul (UE)
679/2016 față de reglementarea ante-
rioară? Potrivit principiului enunțat,
operatorii ar fi nevoiți să stabilească
anumite perioade de stocare (reținere)
a datelor personale. Regulamentul nu
prevede limite minime sau maxime de
păstrare a datelor cu caracter personal,
lucru firesc de altfel.

3. Art. 5 „Principii” alin. (1) lit. e) din Re-
gulamentul general privind protecția
datelor și de asemenea, art. 5 alin. (4)
lit. e) din Convenția pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea
automată a datelor cu caracter perso-
nal, cunoscută sub numele de „Con-
venția 108”, stipulează că datele cu
caracter personal trebuie să fie păs-
trate într-o formă care să permită
identificarea persoanelor vizate pen-
tru nu mai mult decât este necesar
pentru scopurile pentru care sunt pre-
lucrate. Cu alte cuvinte, datele cu ca-
racter personal trebuie să fie păstrate
pe perioada necesară îndeplinirii sco-
purilor în care sunt prelucrate și șterse
sau anonimizate atunci când aceste
scopuri au fost realizate. În acest scop,
operatorul de date cu caracter perso-
nal trebuie să stabilească termene-li-

mită pentru ștergere sau pentru o re-
vizie periodică pentru a se asigura că
datele nu sunt păstrate mai mult timp
decât cel necesar (Considerentului 39
din Regulament).

4. În cele mai multe dintre situații, deter-
minarea scopului activităților de pre-
lucrare a datelor cu caracter personal
are la bază reglementările europene
sau dreptul intern aplicabil unei anu-
mite activități de prelucrare, regle-
mentări care conduc la însăși
condițiile generale ale Regulamentu-
lui (UE) 679/2016 care reglementează
legalitatea prelucrării datelor cu carac-
ter personal (necesitatea executării sau
încheierii unui contract, necesitatea în-
deplinirii unei obligații legale, intere-
sul legitim al operatorului sau al unei
terțe părți ș.a.m.d.).  Pot exista și situa-
ții în care scopul activităților de prelu-
crare poate să fie chiar și buna
funcționare a activității propriu-zise a
operatorului, adică operatorul are un
interes legitim să-și desfășoare activi-
tatea, nefiind nevoie să existe neapărat
o prevedere legală expresă care să în-
temeieze o anumită activitate de pre-
lucrare dintre cele la care ne referim.

5. În unele situații, legea stabilește în
mod expres un anumit termen mini-
mal și obligatoriu de păstrare a diver-
selor categorii de documente ce conțin
date cu caracter personal, caz în care
operatorii de date nu ar trebui să
preîntâmpine dificultăți la stabilirea
unor perioade de stocare a datelor.

av. Andreea
Coman
Managing 
Associate
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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Există însă și situații în care regăsim
indicată doar obligația păstrării anu-
mitor categorii de documente sau nu
regăsim nicio referire, deși operatorul
are un interes legitim în păstrarea lor,
ipoteze ridică dificultăți pentru opera-
torii de date cu caracter personal.

În aceeași ordine de idei pot fi date și alte
exemple, cum ar fi termenul de prescripție
de 3 ani – termen prevăzut de art. 171 din
Codul muncii pentru exercitarea dreptului
la acțiune cu privire la drepturile salariale,
precum şi cu privire la daunele rezultate
din neexecutarea în totalitate sau în parte a
obligaţiilor privind plata salariilor. Atenție!
La stabilirea perioadei de păstrare a docu-
mentației aferente ce conține date cu carac-
ter personal se au în vedere inclusiv
cazurile de întrerupere și suspendare a ter-
menului de prescripție.

De asemenea, în situația datelor cu ca -
racter personal manipulate în considerarea
încheierii sau executării unui contract este
posibil să aveți motive în păstrarea documen-
tației ce atestă însăși executarea clauzelor con-
tractuale (și nu numai), inclusiv după ce
acesta a încetat în a-și mai produce efecte. 

Pot exista situații în care pentru diferite
documente „indisolubile” sau care fac
dovada unui anumit fapt/operațiuni „în
lanț”/„unele prin altele”, dispozițiile legale
să indice termene de păstrare minime oblig-
atorii diferite, situație în care recomandăm
să luați în considerare termenul de păstrare
cel mai îndelungat pentru întreg setul de
documente de acest tip. Aceste chestiuni au
relevanță în diverse situații de natură liti-
gioasă care se pot ivi. 

6. În realitate, termenul-limită de păs-
trare a datelor cu caracter personal
este dat de durata oricăruia dintre sco-
purile activităților de prelucrare, sco-
puri care se pot schimba/succeda în
decursul activității propriu-zise a ope-
ratorului. Dacă avem în vedere faptul
că activitățile ce presupun prelucrarea
datelor cu caracter personal nu de pu-
ține ori sunt repetitive, astfel încât
pare că majoritatea datelor personale,

IMPORTANT!

La stabilirea perioadelor de stocare a
datelor cu caracter personal trebuie să
țineți cont de situațiile ce pot apărea în

practică (de exemplu: situația unui con-
trol efectuat de organele abilitate – caz
în care trebuie să fiți în măsură să
prezentați anumite categorii de docu-
mente ce conțin date personale sau situ-
ația unor acțiuni în justiție îndreptate
împotriva companiei sau chiar intentate
de către aceasta – caz în care trebuie să
fiți în măsură de a prezenta sau de a face
dovada cu documentația aferentă rele-
vantă) întrucât, chiar dacă în anumite
situații însăși legea stabilește un anumit
termen minim de păstrare, acest lucru
nu exclude necesitatea ca datele să fie
păstrate o perioadă mai lungă de timp –
uneori chiar justificat de o altă dispoziție
legală care prevede un termen de păs-
trare mai îndelungat. 

Spre exemplu, art. 25 alin. (1) din
Legea contabilității nr. 82/1991 sta-
bilește că registrele de contabilitate
obligatorii și documentele justificative
care stau la baza înregistrărilor în con-
tabilitatea financiară se păstrează în
arhiva persoanelor juridice timp de 10
ani, cu începere de la data încheierii ex-
ercițiului financiar în cursul căruia au
fost întocmite, cu excepția statelor de
salarii, care se păstrează timp de 50 de
ani. Scopul prelucării este dat de înseși
dispozițiile Legii contabilității, legali-
tatea prelucrării datelor cuprinse în
documentele justificative este dată de
necesitatea respectării unei dispoziții
legale prevăzute de dreptul intern
(conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regu-
lament), în acest caz, perioada de sto-
care minimă obligatorie fiind
prevăzută de lege.

!
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în cele mai multe cazuri, ar putea fi
păstrate pe toată durata de existență a
operatorului.

7. Înțelesul afirmației „datele cu caracter
personal trebuie să fie stocate pentru
o perioadă cât mai scurtă”, poate fi în-
șelător, putând îndemna operatorii de
date, din dorința respectării dispozi-
țiilor Regulamentului, să elimine pre-
matur date cu caracter personal
prețioase.

8. Care ar fi riscul ne-stabilirii unor pe-
rioade de stocare a datelor cu caracter
personal? Datele personale păstrate
prea mult timp vor deveni inutile, caz
în care este puțin probabil să existe o
bază legală pentru stocarea lor. Din
perspective practice, dezavantajele
pot fi reprezentate de costurile supli-
mentare asociate stocării și asigurării
securității datelor personale inutile
sau de îngreunare a identificării celor
necesare (de exemplu, în cazul formu-
lării de către persoana vizată a unei ce-
reri de acces).

9. Pentru a evita neajunsurile la care 
ne-am referit o sugestie care poate fi
luată în considerare este stabilirea
unei cadențe pentru activitatea de
analiză a relevanței datelor cu caracter
personal colectate și aflate pe diferite
paliere de prelucrare. Deși această su-
gestie pare simplu de pus în practică,
în realitate costurile separării datelor

inutile de cele utile, și care, deci, ar tre-
bui șterse, pot să fie destul de mari. Cu
alte cuvinte, decelarea datelor în sco-
pul limitării stocării și ștergerii lor
poate necesita costuri semnificative.

Înțelegerea informațiilor care trebuie
păstrate și a eliminării informațiilor care nu
mai sunt necesare reprezintă o parte impor-
tantă a gestionării eficiente a datelor cu ca -
racter personal. Acțiunea de eliminare a
datelor personale este ceva de care trebuie
să vă ocupați inclusiv cu luarea în consi -
derare a legislației privind accesul la infor-
mații de interes public și a celei privind
protecția datelor cu caracter personal. 

Cu toate acestea, eliminarea datelor cu
caracter personal trebuie făcută în mod res -
ponsabil, printr-o înțelegere clară a:

3 Organizării și funcționării organiza-
ției

IMPORTANT!

Eliminarea datelor cu caracter personal
trebuie să fie atent gândită și temeinic
fundamentată. Perioadele de stocare a
datelor cu caracter personal ar trebui să
țină seama de motivele pentru care orga-
nizația trebuie să le prelucreze, precum și
de orice obligații legale și/ contractuale
existente în sarcina operatorului de a păs-
tra datele pentru o perioadă determinată
de timp și nu în ultimul rând, de intere-
sele de business ale operatorului.

ȘTIAȚI CĂ? 

Referiri cu privire la principiul enunțat mai regăsim în cuprinsul
Regulamentului (UE) 679/2016: 

3 Considerentul 45 și art. 6 „Legalitatea prelucrării” alin. 3 par. 2
în contextul prelucrărilor efectuate în temeiul dispozițiilor
legale (dreptul Uniunii sau dreptul intern) în baza art. 6 alin. 1
lit. c) sau e) din Regulament;

3 art. 23 „Restricții” alin. 2 lit. f) în contextul reglementării unor
situații de excepție de la Regulament a prelucărilor datelor cu
caracter personal, situație în care este necesară și prevederea
expresă a unei perioade de stocare a datelor personale;

3 art. 25 „Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul
conceperii şi în mod implicit” alin. 2 teza a 2-a în contextul re-
glementării obligației operatorului de a institui măsuri tehnice
și organizatorice adecvate cu luarea în considerare, printre al-
tele, a perioadelor de stocare stabilite.

3 art. 47 „Reguli corporatiste obligatorii” alin. 1 lit. d) din
GDPR) în contextul enunțării elementelor necesare a fi pre-
văzute de regulile corporatiste obligatorii, printre care se re-
gasește și necesitatea prevederii perioadelor de stocare a
datelor.
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3 Importanței datelor cu caracter perso-
nal pentru întreprindere

3 Cerințelor de păstrare a datelor în
baza legii, inclusiv a informațiilor cu
valoare istorică în conformitate cu le-
gislația privind informațiile de interes
public și a legislației privind arhiva-
rea în Arhivele Naționale

3 Resurselor tehnologice care susțin da-
tele cu caracter personal.

Îndrumări:

1. Înțelegerea măsurilor care trebuie
luate

Gestionarea planificată a informațiilor
care se regăsesc pe suport de hârtie repre -
zintă o acțiune firească a activității unei or-
ganizații, dar aceasta nu încorporează
informațiile digitale.

Această acțiune este parțială deoarece
informațiile sunt distribuite într-o gamă
largă de sisteme electronice, atât în   interi-
orul, cât și în afara organizației – de exem-
plu:

3 sisteme de management ale docu-
mentelor și înregistrărilor

3 unități comune și personale

3 sisteme de colaborare

3 baze de date

3 sisteme de e-mail, inclusiv arhive de
e-mail

3 informații web aferente rețelelor de
socializare.

Pentru multe dintre aceste sisteme, in-
formațiile ar trebui gestionate separat. Pe
măsură ce volumul informațiilor digitale
crește și acestea se învechesc, urgența aces-
tei situații crește.

Oportunități

Responsabilitatea cu privire la eli -
minarea informațiilor prezintă oportunități
semnificative în ceea ce privește:

l reducerea costurilor de depozitare și
întreținere prin separarea informații-
lor necesare activității desfășurate

l sporirea eficienței prin facilitarea gă-
sirii și utilizării informațiilor de care
aveți nevoie;

l sprijinirea respectării regulilor stabi-
lite prin acordarea de asistență.

Riscuri

Păstrarea informațiilor mai mult decât
este necesar expune activitatea organizației
la riscuri, cum ar fi:

n cost – există costuri semnificative în
ceea ce privește menținerea, păstrarea
și punerea la dispoziție a informațiilor
digitale persoanei vizate și cu cât de-
țineți mai multe informații, cu atât
costurile vor fi mai mari. De aseme-
nea, nerespectarea legislației privind
protecția datelor poate conduce la
„sancțiuni financiare”;

n eficiența – păstrarea prea multor infor-
mații va împiedica performanța siste-
melor digitale și va face dificilă găsirea
informațiilor de care aveți nevoie pen-
tru a vă îndeplini sarcinile. De aseme-
nea, este dificil să mențineți cantități
mari de informații digitale și să vă asi-
gurați că sunt complete, disponibile și
utilizabile atâta timp cât aveți nevoie
de ele;

n reputația – nu gestionarea informații-
lor într-o manieră responsabilă și în
timp util va pune organizația în peri-
col, din motive ce țin de încălcarea în
context a dispozițiilor privind protec-
ția datelor cu caracter personal.
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2. Cunoașterea informațiilor 
pe care le dețineți

Ce face organizația dumneavoastră? Ar
trebui să începeți cu o înțelegere clară a ac-
tivității organizației.

Acordați o atenție deosebită oricăror
funcții de bază sau statutare, deoarece este
posibil ca aceste zone să creeze/să dețină
cele mai importante informații. Înțelegerea
imaginii de ansamblu va fi de mare ajutor
în înțelegerea importanței informațiilor pe
care le dețineți.

Identificarea informațiilor prin inter-
mediul unui audit. Trebuie să conlucrați cu
departamentele din cadul organizației, din
toate domeniile de activitate pentru a iden-
tifica informațiile pe care le creează,
manipu lează, primește și distribuie. Trebuie
să luați în considerare toate tipurile de in-
formații, indiferent de formatul acestora.

Aflați care sunt sistemele în care se
regăsesc aceste informații. Luați în consi -
derare toate sursele digitale, de exemplu:
sisteme electronice de gestionare a docu-
mentelor și înregistrărilor, sisteme de 
cola borare, sisteme de e-mail, intranet, in-
ternet, sisteme de management, rețele so-
ciale etc.

Nu este suficient să știți pur și simplu ce
sisteme există, ci trebuie să înțelegeți:

l ciclul de viață al resurselor tehnolo-
gice – știind când un sistem se apropie
de sfârșitul duratei sale de viață utilă
vă va ajuta să planificați modernizarea
sau achiziționarea de noi sisteme, mi-
grarea informațiilor în funcție de ne-
cesități;

l interdependențele dintre sisteme –
dacă vreunul dintre sisteme se ba-
zează pe alte sisteme pentru a func-
ționa corect.

Departamentul IT ar trebui să aibă deja
o evidență a acestor informații, astfel încât
este important să lucrați îndeaproape cu

acesta. Aceste cunoștințe vă vor ajuta să
luați decizii cu privire la ce tip de tehnolo-
gie aveți de fapt nevoie pentru a vă susține
informațiile.

– Este posibil ca mai multe copii ale do -
cumentelor să fie ținute în cadrul sis-
temelor digitale și de multe ori există
o justificare de business pentru acest
lucru. Ar trebui să identificați și să
eliminați orice duplicate dacă acestea
nu au valoare comercială. Există multe
instrumente care vă pot ajuta să iden-
tificați informațiile duplicate, inclusiv
DROID, care este un instrument soft-
ware open source, gratuit, de identifi-
care a fișierelor, pe care îl puteți rula
cu privire la informațiile stocate în for-
mat digital.

– Ar trebui să înregistrați rezultatele
într-o foaie de calcul sau într-o bază de
date. Asigurați-vă că ați capturat cel
puțin următoarele informații, deși re-
comandăm să includeți mai multe in-
formații:

l tipul de informații;

l deținătorul informațiilor;

l cât timp ar trebui păstrate informațiile
până, spre exemplu, la transferul la
Arhivele Naționale;

l de ce informațiile trebuie păstrate, de
exemplu, din motive legale sau de altă
natură pentru o anumită perioadă și
încercați să reglementați acțiunea de
eliminare a datelor; 

l restricții privind accesul;

l unde se află informațiile.

– Există o serie de șabloane, cum ar fi
programele de distribuire, evidențele
activităților de prelucrare. Este posibil
ca organizația dumneavoastră să uti-
lizeze toate sau unele dintre acestea.
Ar putea fi riscant să înregistrați aceste
informații într-o singură locație. Im-

ATENȚIE! 

Trebuie să 
conlucrați cu 
departamentele
din cadrul organi-
zației, din toate
domeniile de 
activitate pentru a
identifica 
informațiile pe care
le creează, 
manipulează,
primește și 
distribuie firma.
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portant este ca aceste informații să fie
înregistrate și actualizate.

– Aceasta nu este o sarcină care să fie fă-
cută o singură dată întrucât în cadrul or-
ganizației apar schimbări, de exemplu,
în privința personalului. Este important
să desemnați anumite persoane care să
supravegheze programele și procesele
asociate, care vor trebui de asemenea re-
vizuite periodic și actualizate. Reco-
mandăm să le revizuiți anual sau ori de
câte ori intervin schimbări semnifica-
tive, de exemplu, o schimbare organiza-
țională sau tehnologică.

3. Înțelegerea importanței informațiilor 

Toate acțiunile în gestionarea informați-
ilor trebuie să se bazeze pe înțelegerea im-
portanței pe care informațiile o aduc
organizației.

Categorii de valori:

– Informații care trebuie să fie păstrate
în temeiul legii

Anumite acte legislative, așa cum am
evi dențiat mai sus, au stabilit tipurile de in-
formații care trebuie păstrate și cât timp ar
trebui păstrate pentru, de exemplu, legis-
lația privind sănătatea și securitatea la locul
de muncă sau cea a documentelor financiar-
contabile. Departamentele aferente din
cadrul organizației trebuie să cunoască ce -
rințele legislative de păstrare a înre -
gistrărilor.

– Informații care au o valoare comercială
continuă

În această categorie intră informațiile
care sunt necesare pentru a îndeplini obiec-
tul de activitate al companiei sau pentru a
furniza dovezi ale unei activități economice.
Este esențial să lucrați cu departamentele
organizației pentru a decide ce trebuie
menținut în scopuri comerciale. Personalul
din cadrul departamentelor aferente ar tre-
bui să știe ce date cu caracter personal pre-
lucrează zilnic și cât timp au nevoie de ele.

– Informații care au valoare de reuti-
lizare

De asemenea, este important să analizați
dacă datele ar putea avea o valoare din per-
spectiva reutilizării. De exemplu, anumite
instituții publice sunt încurajate să publice
cât mai multe seturi de date posibile și in-
formațiile pe care le conțin pot fi folosite de
persoane din afara entității în moduri ino-
vatoare, de exemplu, de a crea noi aplicații
digitale. În acest caz există și riscul ca infor-
mațiile să fie folosite de terțe persoane în
scopuri nelegale…

– Informații care au valoare istorică

Informațiile cu valoare istorică sunt cele
care ar trebui alese pentru conservarea per-
manentă în Arhivele Naționale. Acestea vor
include documente strategice semnificative,
înregistrări ale deciziilor importante, docu-
mente despre evenimente notabile, per-
soane sau probleme publice. 

Deciziile privind importanța informați-
ilor ar trebui să se bazeze mai degrabă pe
conținut și pe context decât pe format.

Folosirea criteriului importanței datelor
cu caracter personal pentru a lua decizii

Odată ce înțelegeți importanța infor-
mațiilor, puteți începe să luați decizii sensi-
bile cu privire la modul de gestionare a
acestora. De exemplu:

Dacă aveți informații care au o importanță
sau sunt relevante pe termen scurt, nu doriți
să suportați costurile de menținere a acestora
peste durata utilă. Depozitarea poate fi ieftină
(și este discutabilă), dar este costisitor să se
mențină, să se păstreze și să se asigure accesul
la aceste informații în timp.

Pentru informații cu un grad de impor-
tanță pe termen mediu și lung care sunt
necesare pentru a efectua sau a furniza
dovezi ale unei anumite activități sau care
au o valoare istorică, trebuie să aveți la dis-
poziție politici, procese și sisteme adecvate
pentru a vă asigura că puteți găsi, deschide,

ATENȚIE! 

Departamentele
aferente din cadrul
organizației trebuie
să cunoască 
cerințele legislative
de păstrare a 
înregistrărilor.
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înțelege și lucra cu informațiile cât timp
doriți.

Asigurați-vă că personalul înțelege im-
portanța datelor cu caracter personal. 

Ar trebui să vă asigurați că personalul
din cadrul organizației știe ce informații ar
trebui să țină, de ce și unde. Unele metode
comune de a face acest lucru sunt:

l Asigurarea faptului că acest lucru face
parte din instruirile interne atunci când
oamenii se alătură organizației, inclusiv
prin oferirea de cursuri de perfecționare,
ateliere de lucru, pentru a fi sigur că oa-
menii păstrează aceste cunoștințe.

l Materiale tipărite, cum ar fi ghiduri de
lucru care enumeră informațiile ce tre-
buie păstrate, pliante și postere.

l Promovarea mesajului și ajutorul
acordat personalului de către repre-
zentanții din cadrul companiei. 

4. Eliminarea/distrugerea datelor 
cu caracter personal de care nu mai 
aveți nevoie

Există o serie de acțiuni pe care trebuie
să le întreprindeți pentru a vă asigura că are
loc eliminarea datelor cu caracter personal.

Decideți asupra factorilor declanșatori.

Un factor de declanșare este necesar
pentru activarea acțiunii de eliminare a
datelor. Exemple comune:

l x ani după deschiderea sau închiderea
unui fișier/folder digital…

l x ani după ultima intrare, de exemplu,
într-o foaie de calcul sau într-o bază
de date.

Construiți evacuarea în sistemele digi-
tale acolo unde este posibil.

Ar trebui să faceți procesul de eliminare
cât mai automat posibil prin construirea

acestuia în sistemele digitale pe care le uti-
lizați. Modul în care faceți acest lucru de-
pinde de tipul de sistem, deoarece diferitele
sisteme gestionează eliminarea în diferite
moduri. 

Păstrați o pistă de audit.

Este important să păstrați o pistă de
audit a ceea ce a fost șters și când. Unele sis-
teme digitale vor face acest lucru automat.
În cazul altora va trebui să păstrați o evi-
dență a ceea ce a fost șters în mod separat. 

Păstrați informațiile pe care le aveți la
dispoziție pentru a demonstra că intenția de
a dispune de date a fost la un anumit mo-
ment dat, chiar dacă nu se dovedește exact
când au fost eliminate informațiile.

Definiți ștergerea.

Ștergerea nu înseamnă întotdeauna
ștergerea din spațiul digital și este adesea
posibilă recuperarea înregistrărilor digitale
după ce au fost șterse. 

Crearea unei politici sau a unei declarații
cu privire la momentul de la care conside -
rați că înregistrările digitale au fost șterse
din sisteme vor ajuta la evitarea eforturilor
costisitoare de recuperare.

Sfaturi privind reținerea datelor 
personale

Informațiile ar trebui păstrate numai
atâta timp cât acestea sunt necesare în sco -
puri comerciale, legale sau istorice, iar po-
litica de păstrare trebuie să fie elaborată și
aplicată tuturor informațiilor deținute.

Puteți aplica mai multe perioade de păs-
trare diferite sau le puteți grupa în trei ca -
tegorii:

l scurt – de exemplu, cel puțin 15 luni;

l mediu – până la 5 ani;

l lung.



Când trebuie să revizuiți păstrarea 
datelor cu caracter personal?

Ar trebui să verificați dacă aveți în con-
tinuare nevoie de datele cu caracter per-

sonal la sfârșitul oricărei perioade standard
de păstrare și să le ștergeți sau să le anoni-
mați, cu excepția cazului în care există o jus-
tificare clară pentru păstrarea acestora
pentru o perioadă mai lungă. Sistemele au-
tomate pot marca înregistrările pentru 
examinare sau pot șterge informațiile după
o perioadă prestabilită. Acest lucru este util
în special dacă dețineți multe înregistrări de
același tip.

Este, de asemenea, o bună practică să 
examinați păstrarea datelor cu caracter per-
sonal la intervale regulate înainte de
aceasta, mai ales dacă perioada de păstrare
standard este lungă sau există un potențial
de impact semnificativ asupra persoanelor
vizate.

Dacă nu aveți o perioadă stabilită de
păstrare a datelor personale, trebuie să 
examinați în mod regulat dacă aveți nevoie
de ele în continuare.

Cu toate acestea, nu există nicio regulă
fermă cu privire la modul în care aceste ve -
rificări trebuie să fie periodice. Resursele
companiei pot fi un factor relevant aici, îm-
preună cu riscul de confidențialitate pentru
persoanele fizice. Lucrul important de
reținut este că trebuie să puteți justifica păs-
trarea și cât de des revizuiți datele cu carac-
ter personal.

De asemenea, trebuie să verificați dacă
aveți nevoie de date personale dacă per-
soana vizată vă solicită acest lucru. Per-
soanele fizice au dreptul de a solicita
ștergerea datelor personale dacă nu mai
aveți nevoie de ele pentru scopurile specifi-
cate.
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ȘTIAȚI CĂ? 

Conform Regulamentului (UE)
679/2016, operatorii de date și 
persoanele împuternicite de operatori
trebuie să stabilească perioade de timp
pentru revizuirea datelor stocate 
în considerarea păstrării unor date
corecte și actualizate.

Datele s-au păstrat prea mult timp fără
actualizare

Organizația dumneavoastră apelează la
un birou de recrutare și, în acest scop,
colectează CV-urile persoanelor care
caută un loc de muncă. Aveți de gând să
păstrați datele colectate din CV-uri timp
de 20 de ani și să nu luați măsuri pentru
actualizarea lor. Perioada de păstrare nu
pare proporțională cu scopul de a găsi un
loc de muncă pentru o persoană pe ter-
men scurt sau mediu. Mai mult decât
atât, faptul că nu solicitați actualizări ale
CV-urilor la intervale regulate de timp
face ca unele căutări să fie inutile pentru
persoana care caută un loc de muncă
după o anumită perioadă de timp (de 
exemplu, pentru că acea persoană a
dobândit noi calificări).
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Lista de verificare a eliminării datelor 
cu caracter personal

Sarcină Este bine să știți Sfaturi

Obțineți asistență din partea
managementului societății

Evidențiați beneficiile pentru or-
ganizație, cum ar fi creșterea efi-

cienței și reducerea costurilor

Încercați să faceți cunoscut ce 
s-ar putea întâmpla greșit (sau

dacă într-adevăr s-a întâmplat
greșit). Evidențierea riscurilor este

uneori o abordare mai eficientă
Obțineți sprijin din partea 

companiei
Evidențiați avantajele pentru

zona de afaceri, cum ar fi facilitarea
găsirii, utilizării și partajării infor-

mațiilor necesare

Aceasta poate contribui la „mar-
carea” unei anumite sarcini într-un
mod rapid; în loc de „eliminare” re-
comandăm să utilizați sintagma „ce

trebuie păstrat”
Înțelegeți activitatea organizației Acordați o atenție specială

funcțiilor de bază sau statutare
Utilizați rapoarte anuale și 

discuții cu personalul din fiecare
departament

Identificați informațiile prelu-
crate de organizație

Este esențial să se colaboreze în-
deaproape cu toate departamentele,

deoarece personalul aferent are
cunoștințe despre procesele de

business și despre informațiile pe
care le creează/dețin

Cereți reprezentanților departa-
mentelor informații din domeniile

lor de activitate 

Aflați unde se află informațiile Luați în considerare toate
sursele (inclusiv digitale) și nu ig-
norați ciclul de viață al tehnologiei

utilizate și interdependențele dintre
sisteme

Adresați-vă departamentului IT
pentru ajutor în acest sens

Documentați informațiile într-o
foaie de calcul sau într-o bază de

date

Numiți un responsabil și țineți
evidențele actualizate

Ar fi de preferat să dețineți toate
aceste informații într-un singur loc

și nu în mai multe foi de calcul

Înțelegeți importanța informați-
ilor

Luați în considerare cerințele
legislative privind păstrarea 

înregistrărilor, valoarea 
comercială, valoarea istorică și

potențialul de reutilizare

Discutați cu specialiști în ma-
terie – cunoștințele lor contează

Decideți cât timp trebuie 
păstrate datele cu caracter per-

sonal

Anumite tipuri de informații
sunt supuse cerințelor legislative de

păstrare a înregistrărilor

Luați în considerare o perioadă
de păstrare prin raportare la toate

perioadele de păstrare care să
acopere cea mai mare parte a 

informațiilor și apoi luați în 
considerare perioade de 

păstrare mai lungi/mai scurte
pentru restul informațiilor –

o abordare de 80%/20%
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Asigurați-vă că personalul din
întreaga organizație știe ce infor-

mații trebuie să țină și unde

Organizați sesiuni de  formare a
personalului, în special sesiuni de
instruire pentru personalul nou.

Continuați să promovați acest
lucru – nu este o activitate pe care

să o desfășurați o singură dată

Utilizați materiale precum
ghiduri de birou, pliante și postere

și utilizați intranetul

Decideți asupra factorului 
declanșator pentru eliminarea

informațiilor

Dacă închiderea unui dosar este
un element declanșator, atunci tre-
buie să închideți efectiv dosarele în

cauză, altfel eliminarea nu poate
avea loc atunci când este 

preconizată

Utilizați factori simpli de 
declanșare, cum ar fi

„închiderea dosarului”, deoarece
vor fi mai ușor de implementat

Acolo unde este posibil, in-
cludeți dispoziția de eliminare în

sistemele digitale

Măsura în care puteți automa-
tiza eliminarea va depinde de sis-

temele pe care le utilizați

Atunci când achiziționați sis-
teme digitale, asigurați-vă întot-

deauna că includ funcții de
eliminare a datelor

Începeți procesul de eliminare a
informațiilor

Eliminarea poate însemna
„ștergere”, dar poate însemna și
transferarea informațiilor către o

altă organizație, de exemplu,
Arhivele Naționale

Luați în considerare toate as-
pectele atunci când întocmiți o

politică privind eliminarea 
înregistrărilor ce conțin datelor

cu caracter personal

Păstrați informațiile actualizate Organizațiile și informațiile pot
suferi schimbări astfel încât aceasta
nu este o activitate singulară

Înființați un proces regulat de
revizuire și eliminare și numiți 

persoane responsabile care să
aibă  grijă ca acest proces să

funcționeze

Abonează-te ACUM  
la Portal Protecția 
Datelor 
și consultanții 
noștri îți vor răspunde 
la orice întrebare 
din sfera GDPR.

www.portalprotectiadatelor.ro

Portal Protecţia Datelor
cu Caracter personal



47 de modele de contracte civile și
acte comerciale, conforme cu Noul
Cod civil actualizat 2018 și GDPR

www.contracte-civile.e-juridic.ro

Lucrarea 147 de Modele de contracte
civile și acte comerciale în conformi-
tate cu noul Cod civil (disponibilă acum pe
suport stick) vă pune la dispoziţie:
3 modele de contracte civile și comerciale,

precum și acte juridice vitale în activitatea
dvs., utile în diverse situaţii frecvent întâl-
nite;

3 modele completate cu clauze acoperitoare
pentru clienţii dvs., prevederi și menţiuni
importante;

3 explicaţii, comentarii și sfaturi privind as-
pectele demne de luat în consideraţie la în-
tocmirea contractului;

3 modele ușor editabile astfel încât și cel mai laborios și mai sofisticat
contract să poată fi gata în 5 minute;

3 acte juridice pentru societăţi; 
3 acte juridice de dreptul muncii;
3 contracte interne.

Important! Contractele și actele comerciale sunt în deplină conformitate cu
Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) – aba-
terile de la măsurile legislative legate de GDPR pedepsindu-se cu amenzi
de până la 4% din cifra de afaceri anuală sau 20.000.000 de
euro (alegându-se suma mai mare, în funcţie de abatere).

Conținutul lucrării conferă muncii dvs.:
3 calm și siguranţă în rezolvarea problemelor legate de contracte;
3 profesionalism;
3 rapiditate în rezolvarea problemelor contractuale;
3 eficienţă.
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