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Lucrarea „TOP 30 de condamnări penale
pentru contabili” prezintă aspecte clare și 
concrete pentru care un contabil ar putea fi 
susceptibil să fie cercetat penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, 
delapidare sau alte infracțiuni reglementate de 
Codul penal sau legi speciale, ca urmare a unei 
simple neconformități produse.

Pentru acest motiv ne-am propus să vă prezentăm
cele mai frecvente fapte pasibile de sancțiuni penale
aferente perioadei 2017-2018, prin prezentarea
hotărârilor pronunțate de instanțe, cu descrierea pe
scurt a activității imputate persoanelor cercetate
penal, a soluției dispuse, a eventualelor neajunsuri
ale soluției dispuse, precum și a aspectelor asupra
cărora dumneavoastră, destinatarii acestei lucrări 
ar trebui să vă aplecați cu o atenție sporită. Pentru
că toate aceste aspecte nu sunt chiar la îndemâna oricui sau sunt prea puțin 
făcute cunoscute, apreciem că orice persoană care desfășoară activități specifice
unui contabil ar trebui să îl lectureze măcar o singură dată. 

Conține spețe reale, cazuri selectate din activitatea instanțelor de judecată, 
foarte sugestive și foarte instructive, prezentate după o structură foarte clară și
care permite asimiliarea instantanee a informațiilor:

l descrierea pe scurt a activității imputate persoanelor cercetate penal
l soluția dispusă
l eventualele neajunsuri ale soluției dispuse
l aspectele asupra cărora orice contabil trebuie să se aplece cu o atenție sporită
l recomandări.

Lucrarea vine cu ceva inedit: la sfârșitul fiecărei spețe sunt prezentate câteva 
sfaturi, recomandări (învățăminte dacă vreți) legate de speța în cauză, iar toate
aceste recomandări sunt grupate într-un capitol final, astfel încât în câteva pagini
aveți concentrată o întreagă „știință” a contabilității.
Sunt chestiuni care privesc atât aspecte tehnice ale activității unui contabil, cât mai
ales aspecte morale, care țin de experiența concretă în acest domeniu și care sunt
adesea esențiale pentru a vă feri de necazuri. 
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Cine trebuie să desemneze 
responsabilul cu protecția
datelor cu caracter personal

1. Potrivit art. 38 alin. (3) GDPR, responsabilul cu protecția datelor (DPO)
„răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatoru-
lui“ (subl. ns.).

2. Pentru identitate de rațiune, desemnarea DPO trebuie realizată de cel
mai înalt nivel al conducerii.

3. Cel mai înalt nivel al conducerii este, pentru societăți și asociații,
adunarea generală.

4. Firește, adunarea generală poate delega sarcina desemnării DPO unui
alt organ de conducere, însă DPO rămâne să răspundă direct în fața
adunării generale.

av. dr. Andrei
Săvescu
Managing Partner
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII

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
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Autoritatea Naţională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) a atras atenția tuturor opera-
torilor și persoanelor împuternicite de ope-
ratori cu privire la necesitatea completării
ON-LINE a formularului pentru declararea
responsabilului cu protecția datelor existent
pe site-ul autorității la secțiunea „Respon-
sabilul cu protecția datelor”.

În acest sens, ANSPDCP a informat că
potrivit prevederilor art. 37 alin. (7) din Re-
gulamentul UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelu-
crarea datelor cu caracter personal și pri-
vind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul
sau persoana împuternicită de operator co-
munică autorității de supraveghere datele
de contact ale responsabilului cu protecția
datelor.

Formularul se regăsește pe website-ul
ANSPDCP și conține următoarele infor-
mații:

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA 
DATELOR DESEMNAT DE 
OPERATOR/PERSOANĂ 
ÎMPUTERNICITĂ

I. Operator
Operatorul/Persoana împuternicită de

operator
Operatorul sau persoana împuternicită

de operator are obligaţia de a publica datele
de contact ale responsabilului cu protecţia
datelor şi de a le comunica autorităţii de su-
praveghere.

Operator – persoană fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenția sau alt orga-
nism care, singur sau împreună cu altele,
stabilește scopurile și mijloacele de prelu-
crare a datelor cu caracter personal; atunci
când scopurile și mijloacele prelucrării sunt
stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice
pentru desemnarea acestuia pot fi prevă-
zute în dreptul Uniunii sau în dreptul in-
tern.

Persoana împuternicită de operator –
persoană fizică sau juridică, autoritatea pu-
blică, agenția sau alt organism care prelu-
crează datele cu caracter personal în numele
operatorului.

Responsabilul cu protecția datelor este
reglementat în art. 37-39 din Regulamentul
UE 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circu-
lație a acestor date și de abrogare a Directi-
vei 95/46/CE.

Responsabilul cu protecția datelor poate
fi un angajat al operatorului sau al persoa-
nei împuternicite de operator sau poate să
își îndeplinească sarcinile în baza unui con-
tract de servicii.

Un grup de întreprinderi poate numi un
responsabil cu protecția datelor unic, cu
condiția ca responsabilul cu protecția date-
lor să fie ușor accesibil din fiecare întreprin-
dere.

În cazul în care operatorul sau persoana
împuternicită de operator este o autoritate
publică sau un organism public, poate fi
desemnat un responsabil cu protecția date-
lor unic pentru mai multe dintre aceste au-
torități sau organisme, luând în considerare

Completare on-line a 
formularului privind 
responsabilul cu protecția
datelor

av. Laurențiu Petre
Partner SĂVESCU &
ASOCIAȚII
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structura organizatorică și dimensiunea
acestora.

Responsabilul cu protecția datelor este
desemnat pe baza calităților profesionale și,
în special, a cunoștințelor de specialitate în
dreptul și practicile din domeniul protecției
datelor, precum și pe baza capacității de a
îndeplini sarcinile. Desemnarea responsa-
bilului cu protecția datelor este obligatorie
atunci când:

a) prelucrarea este efectuată de o autori-
tate sau un organism public, cu excepția in-
stanțelor care acționează în exercițiul
funcției lor jurisdicționale;

b) activitățile principale ale operatorului
sau ale persoanei împuternicite de operator
constau în operațiuni de prelucrare care,
prin natură, domeniul de aplicare și/sau
scopurile lor, necesita o monitorizare perio-
dică și sistematică a persoanelor vizate pe
scară largă;

c) activitățile principale ale operatorului
sau ale persoanei împuternicite de operator
constau în prelucrarea pe scară largă a unor
categorii speciale de date sau a unor date cu
caracter personal privind condamnări pe-
nale și infracțiuni.

Operatorul și persoana împuternicită de

operator se asigură că responsabilul cu pro-
tecția datelor este implicat în mod cores-
punzător și în timp util în toate aspectele
legate de protecția datelor cu caracter per-
sonal.

Operatorul și persoana împuternicită de
operator sprijină responsabilul cu protecția
datelor în îndeplinirea sarcinilor, asigu-
rându-i resursele necesare pentru executa-
rea acestor sarcini, precum și accesarea
datelor cu caracter personal și a operațiuni-
lor de prelucrare, și pentru menținerea cu-
noștințelor sale de specialitate.

Operatorul și persoana împuternicită de
operator se asigură că responsabilul cu pro-
tecția datelor nu primește niciun fel de in-
strucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea
acestor sarcini.

Responsabilul cu protecția datelor poate
îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operato-
rul sau persoana împuternicită de operator
se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și
atribuții nu generează un conflict de inte-
rese.

Responsabilul cu protecția datelor răs-
punde direct în fața celui mai înalt nivel al
conducerii operatorului sau persoanei îm-
puternicite de operator.

Sector privat   o

Sector public o

Autoritate centrală o

Autoritate locală o

Altele o

Numele/Denumirea operatorului/persoanei împuternicite*
Adresa/Sediul* 
Ţara*
Judeţul* 
Localitatea* 
Sector 
Cod poştal 
Telefon* 
(ex.: +40212222222)
Fax 
CIF/CUI* 
E-mail* 
Este necesară introducerea unei adrese de e-mail validă pe care se va primi un mesaj de la autoritatea de supra-

veghere, generat automat, care va conține informații privind confirmarea înregistrării formularului în registrul ge-
neral al autorității de supraveghere.
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II. Responsabil cu protecţia datelor
Sarcinile responsabilului cu protecția

datelor:
a) informarea și consilierea operatorului,

sau a persoanei împuternicite de operator,
precum și a angajaților care se ocupă de
prelucrare cu privire la obligațiile care le
revin în temeiul regulamentului și al altor
dispoziții de drept al Uniunii sau drept in-
tern referitoare la protecția datelor;

b) monitorizarea respectării regulamen-
tului, a altor dispoziții de drept al Uniunii
sau de drept intern referitoare la protecția
datelor și a politicilor operatorului sau ale
persoanei împuternicite de operator în ceea
ce privește protecția datelor cu caracter per-
sonal, inclusiv alocarea responsabilităților
și acțiunile de sensibilizare și de formare a
personalului implicat în operațiunile de
prelucrare, precum și auditurile aferente;

c) furnizarea de consiliere la cerere în
ceea ce privește evaluarea impactului asu-
pra protecției datelor și monitorizarea func-
ționarii acesteia;

d) cooperarea cu autoritatea de suprave-
ghere;

e) asumarea rolului de punct de contact
pentru autoritatea de supraveghere privind
aspectele legate de prelucrare, inclusiv con-
sultarea prealabilă, precum și, dacă este
cazul, consultarea cu privire la orice altă
chestiune.

Responsabilul cu protecția datelor are
obligația de a respecta secretul sau confi-
dențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea
sarcinilor sale.

Persoană fizică* o

Persoană juridică* o

Numele responsabilului* 

Prenumele responsabilului* 

Denumirea responsabilului* 

Date de contact profesionale: 

Adresa/ Sediul* 

Judeţul* 

Localitatea* 

Sector 

Telefon* 

(ex.: +40212222222)

Fax 

E-mail* 

Nu deţinem semnătură electronică ¨
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ANSPDCP. Peste 5000 de 
plângeri și sesizări privind 
protecția datelor cu caracter
personal în anul 2018

Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
din România (în continuare „ANSPDCP”)
a organizat în data de 28 ianuarie 2019 con-
ferința cu tema „Asigurarea respectării Re-
gulamentului european privind protecția
datelor și a reglementărilor naționale apli-
cabile”, la Palatul Parlamentului.

În cadrul Conferinței, au fost prezentate
unele date statistice privind activitatea Au-
torității Naționale de Supraveghere.

În anul 2018, ANSPDCP a primit un
număr total de 5020 de plângeri și sesizări.
Dintre acestea, un număr de 3064 au fost
primite începând cu 25 mai 2018, dată de la
care sunt aplicabile prevederile Regulamen-
tului (UE) 2016/679, sau GDPR.

av. Andreea
Coman
Managing 
Associate
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII

Principalele domenii vizate de plânge-
rile și sesizările primite de Autoritatea de
Supraveghere în anul 2018 au fost:

– supravegherea video la nivelul diver-
selor entități;

– primirea de mesaje comerciale nesoli-
citate prin telefon, e-mail sau sms;

– dezvăluirea de date personale pe Inter-
net;

– încălcarea drepturilor persoanelor vi-
zate;

– raportare de date la Biroul de Credit;
– încălcarea măsurilor de securitate și

confidențialitate a prelucrării de date
personale prin neadoptarea de către
operator a măsurilor tehnice și organi-
zatorice adecvate privind asigurarea
securității prelucrărilor;

– nerespectarea de către anumite entități,
în cadrul prelucrărilor efectuate a princi-
piilor privacy by design/privacy by de-
fault (în cazul unor aplicații on-line);

– nerespectarea condițiilor privind con-
simțământul în mediul online;
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Protecția adecvată a datelor cu
caracter personal către Japonia

– nerespectarea condițiilor legale pri-
vind utilizarea de module cookies.

În cursul anului 2018 au fost efectuate,
atât în scris, cât și pe teren, un număr total

de 625 de investigații, iar cuantumul total
al sancțiunilor contravenționale cu amendă
aplicate în aceeași perioadă este de 631.500
lei.

De asemenea, după 25 mai 2018, opera-
torii de date au transmis, în vederea respec-
tării dispozițiilor art. 33 GDPR, un număr

de 309 notificări cu privire la încălcarea se-
curității datelor cu caracter personal (breșe
de securitate).

Autoritatea Naţională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a
anunțat că, la data de 23 ianuarie 2019, Co-
misia Europenă a adoptat Decizia de pu-
nere în aplicare, în temeiul Regulamentului
(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoa-
nelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, denumit în conti-
nuare GDPR, privind protecția adecvată a
datelor cu caracter personal de către Japo-
nia în temeiul Legii privind protecția infor-
mațiilor cu caracter personal.

Potrivit prevederilor art. 45 din Regula-
mentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului, transferul de
date cu caracter personal către o ţară terţă
sau o organizaţie internaţională se poate
realiza atunci când Comisia a decis că ţara
terţă, un teritoriu ori unul sau mai multe
sectoare specificate din acea ţară terţă sau
organizaţia internaţională în cauză asigură
un nivel de protecţie adecvat.

Cu această ocazie, se aduce la cunoștință
faptul că aceasta este prima decizie adop-
tată de Comisia Europeană, de la data apli-
cării Regulamentului (UE) nr. 2016/679,
prin care s-a recunoscut unui stat terț un
nivel de protecție adecvat a datelor cu ca-
racter personal.

av. Alexandru Matei
Senior Associate 
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C 47 din 6 februarie 2019, a fost publi-
cat  rezumatul Avizului Autorității Euro-
pene pentru Protecția Datelor referitor la
pachetul Comisiei privind alegerile euro-
pene libere și corecte.

Context

În perspectiva alegerilor pentru Parla-
mentul European din luna mai 2019 și a
celor peste 50 de alegeri prezidențiale na-
ționale, locale sau regionale, care vor avea
loc în statele membre până în anul 2020, Co-
misia Europeană a adoptat o serie de mă-
suri pentru a asigura un cadru de
desfășurare al alegerilor europene în mod
liber, corect și transparent, recomandând in-
clusiv impunerea unor sancțiuni în cazul în
care datele cu caracter personal ale cetățe-
nilor sunt utilizate în mod ilegal, pentru a
influența rezultatul alegerilor. 

Acest pachet de securitate, alcătuit 
dintr-o propunere legislativă și 3 măsuri ne-
legislative, împreună cu recomandările și
eforturile de combatere a dezinformării 
online, vin în completarea tuturor acțiunilor
întreprinse de Comisie pentru a con -
solida protecția datelor cu caracter perso-
nal  și  securitatea cibernetică  în Uniunea
Europeană.

Propunerile și măsurile urmărite

1. Instituirea unei  proceduri de verifi-
care a încălcării normelor de protecție
a datelor cu caracter personal în con-
textul alegerilor pentru Parlamentul
European, ca urmare a modificării Re-

gulamentului (UE, Euratom) nr.
1141/2014 printr-o propunere de re-
gulament al Parlamentului European
și al Consiliului.

Scopul acestor modificări este de a des-
curaja și de a da un semnal de alarmă par-
tidelor politice europene sau fundațiilor
politice europene cu privire la gravitatea
utilizării rezultatelor încălcării normelor de
protecție a datelor cu caracter personal pen-
tru a influența în mod deliberat rezultatul
alegerilor pentru Parlamentul European. 

În acest sens, partidele sau fundațiile po-
litice europene riscă sancțiuni financiare de
până la 5% din bugetul lor anual, la care se
adaugă imposibilitatea de a solicita finan-
țare din bugetul general al Uniunii Euro-
pene în anul în care a fost impusă
penalitatea.

Pentru ca regimul sancționator mențio-
nat să fie eficient și util, Comisia recomandă
ca autoritățile naționale de supraveghere a
protecției datelor înființate în baza Regula-
mentului general privind protecția
datelor cu caracter personal să informeze
imediat și proactiv Autoritatea pentru par-
tidele politice europene și fundațiile politice
europene în legătură cu orice decizie prin
care se constată că o persoană fizică sau ju-
ridică a încălcat normele aplicabile privind
protecția datelor cu caracter personal, dacă
rezultă din această decizie sau există alte
motive întemeiate să se considere că încăl-
carea este legată de activități politice desfă-
șurate de un partid politic european sau de
o fundație politică europeană în contextul
alegerilor pentru Parlamentul European.

Protejarea datelor cu caracter
personal ale cetățenilor 
europeni în contextul alegerilor
parlamentare

av. drd. Raluca
Onufreiciuc

Associate
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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În această situație,  Autoritatea pentru
partidele politice europene și fundațiile po-
litice europene (în continuare „AEPD”):

a. sesizează Comitetul de personalități
independente (potrivit dispozițiilor
art. 11 din Regulamentul (UE, Eura-
tom) nr. 1141/2014, Comitetul de per-
sonalități independente este alcătuit
din șase membri numiți de către Con-
siliul, Comisia și Parlamentul Euro-
pean. Aceștia sunt selectați pe baza
calităților lor personale și profesionale
și nu sunt deputați în Parlamentul Eu-
ropean, membri ai Consiliului sau ai
Comisiei, nu dețin mandate electorale
și nu au calitatea de reprezentanți sau
funcționari ai Uniunii Europene și nici
de actual sau fost angajat al unui par-
tid politic european sau al unei funda-
ții politice europene) cu privire la
acest caz;

b. solicită un aviz fără întârzieri nejusti-
ficate și în termen de cel mult o lună
de la luarea deciziei de către autorita-
tea de supraveghere.

Comitetul emite acest aviz, într-un ter-
men scurt și rezonabil stabilit de către
AEPD, prin care evaluează dacă partidul
politic european sau fundația politică euro-
peană în cauză a influențat sau a încercat în
mod deliberat să influențeze rezultatul ale-
gerilor pentru Parlamentul European pro-
fitând de acea încălcare.

2. În privința comunicării privind asigu-
rarea alegerilor europene libere și co-
recte și a orientărilor  Comisiei
privind aplicarea legislației Uniunii în
materie de protecție a datelor în contex-
tul desfășurării acestora, AEPD recu-
noaște, în concluziile rezumatului, rolul
platformelor de social media în promo-
varea unui mediu online mai transpa-
rent, mai demn de încredere și mai
responsabil ținând cont de faptul
că este „important ca toți actorii impli-
cați în procesele electorale să înțeleagă
cu claritate modul în care pot pune în
aplicare cât mai bine regulile de protec-

ție a datelor” în contextul aplicării lor
pentru prima dată în an electoral.

3. În legătură cu recomandarea
privind rețelele de cooperare în mate-
rie de alegeri, transparență și protecție
online împotriva incidentelor de secu-
ritate cibernetică și a campaniilor de
dezinformare în contextul alegerilor
pentru Parlamentul European,
AEPD  „recunoaște recomandarea
către statele membre de a efectua o
evaluare cuprinzătoare a riscurilor
asociate alegerilor pentru Parlamentul
European, din perspectiva identificării
potențialelor incidente cibernetice care
ar putea afecta integritatea procesului
electoral și subliniază caracterul ur-
gent al acestei chestiuni”.



Revista Română de Protecţia Datelor

Februarie 201910

A șasea Plenară a Comitetului
European pentru Protecția
Datelor

Comitetul European pentru Protecția
Datelor (CEPD) a publicat un rezumat al
discuțiilor din cadrul celei de a șasea Ple-
nare a Comitetului. 

Privacy Shield

Membrii Board-ului au adoptat raportul
CEPD privind  cea de-a doua revizuire
anuală a scutului de confidențialitate UE-
SUA. CEPD salută eforturile depuse de au-
toritățile americane și de Comisie pentru
punerea în aplicare a programului Privacy
Shield, în special acțiunile întreprinse pen-
tru adaptarea procesului inițial de certifi-
care, demararea acțiunilor de supraveghere
din oficiu și a actelor de executare, precum
și eforturile de publicare a unui număr de
documente importante, în parte prin decla-
sificarea (cum ar fi deciziile Curții pentru
Spravegherea Informaţiilor Externe), numi-
rea unui nou președinte, precum și a trei noi
membri ai Comitetului de supraveghere a
vieții private și a libertăților civile (PCLOB)
și numirea recentă a unui mandatar perma-
nent.

Având în vedere rezultatele celei de-a
doua revizuiri comune, preocupările men-
ționate ultra cu privire la punerea în apli-
care a Scutului de confidențialitate rămân
în continuare actuale. Acestea includ preo-
cupările deja exprimate de predecesorul
CEPD – WP29 privind lipsa unor asigurări
concrete ca: excluderea colectării și accesu-
lui nediscriminatoriu al datelor cu caracter
personal în scopuri de securitate națională
a fost exclusă. De asemenea, pe baza infor-
mațiilor furnizate până în prezent, CEPD
nu poate considera în prezent că mandata-
rul permanent are competențe suficiente
pentru a remedia neconformitatea. În plus,
comitetul atrage atenția asupra faptului că

verificările privind respectarea principiului
subsidiarității nu sunt suficient de puter-
nice.

Mai mult, CEPD are unele preocupări
suplimentare cu privire la: verificările nece-
sare pentru a se conforma cerințelor viitoare
de transfer, a semnificației datelor HR și a
procesului de recertificare, precum și cu pri-
vire la o listă de probleme ridicate după
prima examinare comună.

Brexit

CEPD a discutat posibilele consecințe ale
Brexit în domeniul protecției datelor. Mem-
brii au convenit să coopereze și să facă
schimb de informații cu privire la pregăti-
rile lor și la instrumentele disponibile pen-
tru transferul de date către Regatul Unit,
odată ce Regatul Unit nu va mai face parte
din UE.

Studiile clinice Q&A

În urma unei solicitări din partea Comi-
siei Europene (DG SANTE), CEPD a adop-
tat avizul privind studiile clinice Q&A.
Avizul se referă, în special, la aspectele le-
gate de bazele juridice adecvate în contextul
studiilor clinice și în ceea ce privește prelu-
crarea secundară a datelor colectate ca ur-
mare a studiilor clinice în scopuri științifice.
Avizul va fi transmis Comisiei Europene.

Lista DPIA (evaluarea de impact asupra
protecției datelor)

CEPD a adoptat avize Listele DPIA, pre-
zentate Bordului de către Liechtenstein și
Norvegia. Aceste liste constituie un instru-
ment important pentru aplicarea consec-
ventă a GDPR în cadrul SEE. DPIA este un

Vlad Bercu
Research Assistant
SĂVESCU & 
ASOCIAȚII
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proces care ajută la identificarea și atenua-
rea riscurilor de protecție a datelor care ar
putea afecta drepturile și libertățile persoa-
nelor. În timp ce, în general, operatorul de
date trebuie să evalueze dacă este necesară
o DPIA înainte de a se angaja în activitatea
de prelucrare, autoritățile naționale de su-
praveghere stabilesc și elaborează o listă a
tipurilor de operațiuni de prelucrare care
fac obiectul cerinței unei evaluări a impac-
tului privind protecția datelor. Aceste două
avize urmează cele 22 de avize adoptate în
cursul sesiunii plenare din septembrie și
cele patru avize adoptate în cursul sesiunii
plenare din decembrie și vor contribui în
continuare la stabilirea unor criterii comune
pentru listele DPIA în cadrul SEE.

Ghidul privind certificarea

CEPD a adoptat versiunea finală a Ghi-
dului privind certificarea ca urmare a con-
sultărilor publice. În plus, Bordul a adoptat
o nouă anexă. Un proiect de versiune a Ghi-
dului a fost adoptat în timpul primei sesiuni
plenare CEPD din luna mai. Scopul princi-
pal al acestui Ghid este de a identifica crite-
rii generale care pot fi relevante pentru
toate tipurile de mecanisme de certificare
emise în conformitate cu  art. 42  și  art.
43 GDPR. Ghidul explorează rațiunea cer-
tificării ca instrument de responsabilizare,
oferă explicații pentru conceptele-cheie ale
prevederilor de certificare din art. 42 și art.
43, are ca scop explicarea domeniului de
aplicare a ceea ce poate fi certificat și subli-
nierea scopului certificării. Ghidul va ajuta
statele membre, autoritățile de suprave-
ghere și organismele naționale de acreditare
(NAB) atunci când vor revizui și vor aproba
criteriile de certificare în conformitate
cu art. 42 și art. 43 GDPR. Anexa va face
obiectul unei consultări publice.

Răspunsul referitor la notificarea Auto-
rității de Supraveghere australiene privind
încălcarea securității datelor

În octombrie 2018, președintele CEPD a
primit o solicitare scrisă din partea Oficiului
Comisarului Australian pentru Informații
privind publicarea notificărilor de către au-

toritatea de supraveghere privind încălcă-
rile securității datelor. CEPD salută intere-
sul comisarului australian de a coopera cu
CEPD în această chestiune și subliniază im-
portanța colaborării internaționale. În răs-
punsul său, CEPD furnizează informații
suplimentare cu privire la modul în care au-
toritățile de supraveghere se ocupă de pu-
blicarea informațiilor privind notificarea
încălcării datelor.

Sursa oficială: CEPD
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La data de 21 ianuarie 2019, autoritatea
de supraveghere din Franța (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés,
„CNIL”) a spulberat liniștea instaurată în
materia protecției datelor cu caracter perso-
nal prin aplicarea unei amenzi de 50 de mi-
lioane de euro gigantului Google.

Această sancțiune este cea mai mare
amendă după aplicarea la nivel european a
Regulamentului General privind Protecția
Datelor („GDPR” sau „Regulamentul”),
fapt ce poate determina autoritățile similare
din alte state membre să „prindă curaj” în
investigațiile desfășurate sau plănuite. De
altfel, nerespectarea GDPR a mai fost sanc-
ționată și în ale situații (de autoritățile din
Portugalia, Suedia sau Germania, de exem-
plu), însă nivelul amenzilor aplicate nu a
fost la fel de spectaculos, iar investigațiile
nu au vizat organizații de mărimea și noto-
rietatea Google.

Fără a face vreo apreciere cu privire la
temeinicia motivelor ce au stat la baza apli-
cării acestei amenzi și fără a analiza din
punct de vedere juridic situația concretă de
fapt ce a condus la aplicarea sancțiunii, de-
cizia nefiind definitivă, considerăm totuși
că este necesar să punctăm aspectele prac-
tice care au făcut obiectul investigației
CNIL. Și asta pentru că cele investigate de
CNIL sunt chestiuni general aplicabile, in-
diferent de mărimea sau profilul organiza-
ției ce prelucrează date cu caracter personal.

Așadar, conform deciziei de sancționare,
Google a fost amendată pentru neîndepli-
nirea obligației de transparență față de per-

soanele vizate, pentru furnizarea de infor-
mații neadecvate scopului prelucrării și
pentru lipsa unui consimțământ valabil
pentru marketingul personalizat în cazul
configurării unui telefon cu sistem de ope-
rare Android, indiferent de producătorul
acestuia din urmă.

Pe scurt, la baza investigației CNIL au
stat două plângeri colective formulate, la
data de 25 mai 2019, respectiv 28 mai 2019,
de două organizații non-guver na -
mentale, None Of Your Business și La Qua-
drature du Net,  ce reprezintă 9.974 de
persoane fizice și care susțin că prelucrarea
datelor cu caracter personal de către Google
se face în lipsa unui temei legal, mai ales în
privința prelucrărilor de date cu caracter
personal în scopuri de marketing persona-
lizat.

Pornind de la cele semnalate de cele
două organizații non-guvernamentale,
CNIL a făcut un exercițiu simplu. 

Au efectuat o cercetare prin care a fost
verificată respectarea prevederilor GDPR
cu ocazia configurării, de către un utilizator
obișnuit, a unui dispozitiv mobil ce utili-
zează sistemul de operare Android. Au fost
verificate astfel formularele ce trebuie com-
pletate, politicile ce trebuie acceptate și ac-
țiunile pe care utilizatorii trebuie să le
execute pentru a finaliza configurarea.

Rezultatul, pe care nu îl comentăm sub
aspectul temeiniciei, așa cum am arătat an-
terior, a fost că, în opinia CNIL, informațiile
prezentate de Google utilizatorilor cu pri-

Amenda primită de Google 
pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal – un semnal
de alarmă ce nu poate fi ignorat

av. Daniel Vinerean
Senior Associate 
D&B David și Baias
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vire la activitățile de prelucrare nu sunt
ușor accesibile. 

CNIL a constatat că sunt necesare ac-
țiuni succesive, uneori în 5 sau 6 pași, pen-
tru a ajunge la informația completă, fapt ce
contrazice principiul accesului facil la infor-
mații complete cu privire la activitatea de
prelucrare a datelor cu caracter personal
conform Regulamentului.

În continuare, CNIL a apreciat că infor-
mațiile prezentate de Google utilizatorilor
nu sunt întotdeauna ușor de înțeles. Scopu-
rile de prelucrare sunt prezentate la nivel
general, fără detalii concrete, fapt ce este
agravat atât de complexitatea activităților
de prelucrare, cât și de multitudinea de ser-
vicii și aplicații puse la dispoziția utilizato-
rilor. 

De asemenea, CNIL a constatat că nu
sunt indicate categoriile de date cu caracter
personal prelucrate.

Ultimul aspect ce a stat la baza sancțiunii
aplicate este legat de nerespectarea cerințe-
lor GDPR în privința obținerii unui consim-
țământ valabil al utilizatorilor, în special cu
ocazia personalizării activităților de marke-
ting. CNIL a ajuns la concluzia că utilizato-
rii nu sunt informați în mod corespunzător,
adică nu știu, de fapt, pentru ce își dau con-
simțământul. 

Autoritatea de supraveghere a constatat
că informațiile sunt cuprinse în mai multe
documente, greu de urmărit și că, de fapt,
prin acceptarea termenilor și condițiilor
Google, utilizatorii își dădeau consimță-
mântul pentru o serie de prelucrări neiden-
tificate corespunzător și complet. 

Prin urmare, s-a apreciat că, în cazul
analizat, consimțământul persoanelor vi-
zate nu este unul informat și lipsit de ambi-
guitate. Mai mult decât atât, deși exista
posibilitatea configurării opțiunilor pentru
marketing personalizat, analiza a relevat
chiar prezența unor căsuțe pre-bifate, fapt
ce contravine, din nou, regulilor stabilite de
Regulament.

Așa cum am arătat deja, toate aspectele
investigate de autoritatea de supraveghere
din Franța sunt chestiuni elementare în ma-
teria protecției datelor cu caracter personal,
iar analiza CNIL ar trebui să preocupe toate
organizațiile ce realizează activități de pre-
lucrare a unor astfel de date. Tocmai sim-
plitatea aspectelor investigate reprezintă un
semnal de alarmă menit să sporească aten-
ția în relația cu persoanele vizate.

Mergând mai departe, subliniem că în-
deplinirea obligației de informare a persoa-
nelor vizate este de esența Regulamentului,
motiv pentru care și sancțiunile prevăzute
în caz de nerespectare sunt drastice. Indife-
rent de mărimea organizației, volumul sau
categoriile de date cu caracter personal pre-
lucrate, informarea persoanelor vizate tre-
buie să reprezinte o prioritate. Informațiile
prezentate persoanelor fizice trebuie să fie
complete, ușor accesibile și prezentate 
într-un limbaj ușor de înțeles.

Persoanele vizate trebuie să știe exact
cum, de ce și de către cine le sunt prelucrate
datele cu caracter personal. 

În plus, atunci când temeiul legal al pre-
lucrării este consimțământul, acesta trebuie
obținut pentru fiecare activitate de prelu-
crare în parte și cu evitarea, cu orice preț, a
căsuțelor pre-bifate.

IMPORTANT!

Un prim pas în direcția respectării 
Regulamentului ar trebui să fie
redactarea unor documente care să
răspundă exigențelor sale, 
pe de o parte, dar să fie și suficient de
explicite și ușor de înțeles de către cei
cărora li se adresează. 
Pare o chestiune greu de realizat, 
mai ales în lumina sancțiunii aplicate
Google, dar asigurarea acestui 
echilibru este absolut necesară.
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Scurtă analiză a 
procedurii de efectuare 
a investigațiilor 
de către Autoritatea
Națională de 
Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal

La aproape șase luni de la aplicarea la
nivel european a  Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind pro-
tecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE („Regula-
mentul”), Autoritatea Națională de Supra-
veghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal („ANSPDCP”) a aprobat Proce-
dura de efectuare a investigațiilor („Proce-
dura”).

Deși a fost un document îndelung aștep-
tat într-un domeniu în care jurisprudența
nu oferă de fiecare dată răspunsuri contro-
verselor legate de noțiunile și principiile
aplicabile prelucrării datelor cu caracter
personal, unele aspecte au rămas în conti-
nuare neclarificate.

Astfel, Procedura stabilește că investiga-
țiile se pot efectua de către ANSPDCP din
oficiu sau la plângerea persoanei vizate.
Dacă în cazul plângerilor nu sunt prea
multe de spus, dreptul persoanelor vizate
de a formula plângeri la autoritățile de su-

praveghere competente fiind recunoscut de
Regulament, investigațiile declanșate din
oficiu par a fi un subiect ce merită a fi dis-
cutat mai pe larg.

În cazul investigațiilor din oficiu, Proce-
dura stabilește că acestea se pot efectua la
propunerea compartimentelor de speciali-
tate din cadrul ANSPDCP, la propunerea
președintelui sau a vicepreședintelui auto-
rității, ca urmare a transmiterii notificărilor
de încălcare a securității datelor cu caracter
personal sau pentru a asigura cooperarea
internațională în materia protecției datelor
cu caracter personal. Pe lângă aceste situații
standard pentru astfel de proceduri, inves-
tigațiile din oficiu se pot efectua și pentru
verificarea unor date și informații cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal
obținute de ANSPDCP din alte surse decât
cele ce fac obiectul unor plângeri ale persoa-
nelor vizate sau primite de la o altă autori-
tate de supraveghere sau o altă autoritate
publică.

Procedura merge însă mai departe, ară-
tând că investigațiile din oficiu pot fi de-
clanșate pentru verificarea unor informații

av. Daniel Vinerean
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din alte surse. Chiar dacă, în aparență,
aceste alte surse sunt indicate, de fapt lucru-
rile sunt mai degrabă neclare. Mai exact,
sunt enumerate ca posibile surse: corespon-
dența primită de ANSPDCP, mass-media,
accesarea rețelei de internet, documentele
de constatare întocmite în urma efectuării
altor investigații și alte documente de la ni-
velul autorității. Nivelul de generalitate al
enumerării este evident.

În primul rând, Procedura nu indică ex-
pres despre ce fel de corespondență este
vorba, prin urmare considerăm că inclusiv
e-mail-urile pot reprezenta o astfel de sursă.
Mai mult, este posibil ca investigațiile din
oficiu să se bazeze inclusiv pe informații cu-
prinse în plângerile care nu au îndeplinit
condițiile de admisibilitate cerute de lege.
Prin urmare, chiar dacă o plângere nu va în-
deplini condițiile prevăzute în Decizia nr.
133/2018 privind aprobarea procedurii de
primire și soluționare a plângerilor, există
posibilitatea ca autoritatea să se autosesi-
zeze în aceste situații și să înceapă o inves-
tigație din oficiu, plângerea urmând a fi
considerată simplă corespondență.

Pe de altă parte, includerea mass-media,
respectiv a internetului în categoria acestor
alte surse ne conduce la concluzia că, în con-
cret, sursa sau caracterul informațiilor în
baza cărora ANSPDCP poate efectua o in-
vestigație din oficiu nu par să fie limitate,
existând posibilitatea ca articole jurnalistice
să conducă autosesizarea ANSPDCP. Mai
mult, formularea generală „alte documente
de la nivelul ANSPDCP” nu poate decât să
consolideze nevoia de clarificare din partea
autorității competente.

O atenție deosebită ar trebui acordată
faptului că ANSPDCP poate să se autosesi-
zeze inclusiv cu privire la anumite aspecte
ce privesc datele cu caracter personal con-
statate cu ocazia unei investigații ce avea un
alt obiect. 

Prin urmare, o nouă investigație poate fi
declanșată pentru a se edifica cu privire la
constatări realizate cu ocazia altui control.
Această posibilitate reiese în mod clar din
menționarea  documentelor de constatare

întocmite în urma efectuării altor investiga-
ții ca surse ale informațiilor și documentelor
pe baza cărora o investigație poate fi declan-
șată.

Pornind de la o comparație cu domeniul
concurenței (Procedura fiind similară pro-
cedurii de investigație din domeniul concu-
renței), arătăm că o astfel de abordare din
partea ANSPDCP ar trebui să fie una pru-
dentă.

Tocmai o astfel de situație a fost anali-
zată de Curtea de Justiție a Uniunii Euro-
pene („CJUE”) într-un caz concret ce ar
implica chiar Comisia Europeană. Astfel,
CJUE care a precizat (a se vedea Cauza 
C-583/13P Deutsche Bahn și alții vs. Comi-
sia Europeană) că, potrivit Regulamentului
nr.  1/2003 privind punerea în aplicare
a normelor de concurență, Comisia Euro-
peană, în calitate de organism de investi-
gare, trebuie să motiveze decizia prin care
a dispus o investigație, cu menționarea
obiectului și a scopului, nevoia de motivare
constituind o cerință fundamentală, întrucât
urmărește nu numai să pună în evidență ca-
racterul justificat al investigației preconizate
în interiorul întreprinderilor controlate, ci
și să le acorde acestora posibilitatea de a în-
țelege întinderea obligației de colaborare
care le revine și garantând în același timp
dreptul lor la apărare. Instanța europeană a
mai arătat că regulamentul indicat anterior
stabilește că informațiile colectate în cursul
investigațiilor  nu trebuie utilizate în alte
scopuri decât cele indicate în mandatul de
inspecție sau în decizia de inspecție și că pot
fi căutate numai documentele care au legă-
tură cu obiectul inspecției.

Este evident că, în lumina celor de mai
sus, ANSPDCP ar trebui să adopte o con-
duită similară cu cea stabilită de CJUE în
sarcina Comisiei Europene și să realizeze in-
vestigațiile în materia protecției datelor cu
caracter personal cu respectarea celor indi-
cate anterior. Se pune așadar problema asi-
gurării pentru entitățile controlate a
dreptului de a se apăra cu ocazia investiga-
țiilor și asta pentru a răspunde principiilor
statuate la nivel european.
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De ce considerăm relevante aceste 
aspecte?

Răspunsul se desprinde din chiar textul
Procedurii, aceasta statuând, la articolul 8,
că, în cadrul investigațiilor, pot fi verificate
orice aspecte privind respectarea regulilor
de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Cu alte cuvinte, ANSPDCP poate verifica
orice aspecte considerate relevante din 
perspectiva protecției datelor cu caracter
personal, neexistând un obiect limitat al in -
 vestigației efectuate. Mai mult, astfel cum
menționam mai sus, există posibilitatea ca,
în contextul unei investigații declanșate pe
baza anumitor informații obținute de
ANSPDCP (având, prin urmare, un obiect
trasat pe baza respectivelor informații),
aceasta să fie extinsă cu privire la aspecte
noi, observate de către personalul de control
pe durata desfășurării investigației inițiale.

Ne întrebăm, în astfel de situații, cum
poate fi asigurat dreptul la apărare al opera-
torului/persoanei împuternicite? Din punctul
nostru de vedere, pe lângă potențiala limitare
a dreptului la apărare al entității controlate, o
astfel de formulare generală poate avea drept
consecință dreptul autorității de a continua
investigația până la o eventuală identificare a
unei neconformități de natură a justifica o
sancțiune.

Mergând mai departe cu analiza noastră,
arătăm că neclaritățile cu privire la obiectul
investigației subzistă și în contextul articolelor
care reglementează pașii pe care autoritatea
îi va urma în cadrul unei investigații pe teren.
Procedura stabilește că, în cazul acestui tip de
investigație, personalul de control ANSPDCP
trebuie, printre altele, să pre zin -
te obiectivele investigației și să verifice toate
aspectele care au legătură cu obiectul inves-
tigației prin solicitarea oricăror informații le-
gate de obiectivele controlului. De asemenea,
procesul-verbal de constatare/sancționare va
conține doar obiectul controlului, nu și obiec-
tivele urmărite.

Limbajul utilizat este ușor confuz și lasă
loc de interpretare, cele arătate anterior fiind
citate din Procedură. Se poate prezuma că
obiectivele investigației vizează, la nivel ge-

neral, ceea ce echipa de control își propune
să verifice, pe când obiectul investigației vi-
zează acele acțiuni concrete ce urmează a fi
întreprinse în scopul îndeplinirii obiectivelor
controlului, având ca scop stabilirea în con-
cret a potențialei încălcări a operatorului.

La acest moment, în lumina modalității de
redactare a Procedurii, ne putem 
ima gina o investigație declanșată de
ANSPDCP având ca obiectiv inclusiv „veri-
ficarea conformității prelucrării efectuate de
operator cu prevederile Regulamentului”, caz
în care, prin prisma generalității obiectivului,
atât durata controlului cât și sfera sa nu poată
fi anticipate de către operator/persoana îm-
puternicită (fapt cu consecințe grave asupra
activității obișnuite a entității controlate).

În acest context este neclar dacă entitatea
controlată va putea să conteste procesul
verbal de constatare/sancționare sau chiar
modalitatea de efectuare a investigației din
perspectiva obiectului controlului.

Mai multă rigurozitate în cadrul Proce-
durii din perspectiva obligației de a deli-
mita și a identifica obiectul controlului i-ar
fi asigurat o mai mare claritate și, probabil,
o eficiență sporită.

Un alt aspect ce merită menționat este
legat de regimul sancționator. Procedura
stabilește că, pe lângă aplicarea sancțiunilor
contravenționale, ANSPDCP poate dispune
și alte măsuri corective (respectând astfel
prevederile Regulamentului). Din punctul
nostru de vedere, de cele mai multe ori,
aplicarea unei măsuri corective de către
ANSPDCP poate duce la consecințe mai
grave din perspectiva modalității de desfă-
șurare a activității de zi cu zi a unei entități
decât aplicarea amenzii.

Desigur, Regulamentul a introdus un
prag maxim al amenzii ce poate fi aplicate
în eventualitatea unei încălcări, respectiv o
amendă de până de 2% sau 10 mil. EUR,
respectiv 4% sau 20 mil. EUR aplicate la
cifra de afaceri mondială totală înregistrată
în exercițiul financiar precedent.

Cu toate acestea, cu titlu de exemplu, po-
trivit articolului 25 din Procedură, 
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Președintele ANSPDCP poate impune, prin
decizie, operatorului/persoanei împu  ter -
nicite  limitarea temporară sau definitivă a
prelucrării, interdicția asupra prelucrării, pre-
cum și ștergerea datelor cu caracter personal.

Nu vom analiza situația în care se poate
dispune interdicția prelucrării, întrucât
aceasta poate echivala în mod direct cu înce-
tarea desfășurării activității unei entități (în
cazul societăților al căror obiect de activitate
implică în mod intrinsec prelucrarea datelor
cu caracter personal, cum ar fi cazul societă-
ților din domeniul financiar-bancar și nu
numai), ci ne vom concentra atenția asupra
situației în care se dispune ștergerea datelor
cu caracter personal. La o primă vedere, con-
secințele nu sunt atât de grave. Cu toate aces-
tea, inclusiv ștergerea datelor cu caracter
personal poate conduce de asemenea la în-
cetarea activității de zi cu zi a unei entități
sau cel puțin la dificultăți majore în desfășu-
rarea acesteia. Spre exemplu, în cazul în care
se solicită ștergerea bazei de date cu clienții
care primesc comunicări în scop de marke-
ting, activitatea departamentului de marke-
ting nu va mai putea fi desfășurată în condiții
optime, iar în lipsa promovării produselor,
activitatea de zi cu zi a societății în cauză va
fi afectată. Pe de altă parte, din punct de ve-
dere operațional, ștergerea unei baze de date
folosite într-un anume scop de prelucrare
(spre exemplu, pentru transmiterea comuni-
cărilor de marketing personalizate) poate
prezenta dificultăți majore în ipoteza în care
aceeași bază de date este folosită, spre exem-
plu, în contextul efectuării procedurilor de
cunoaștere a clientelei.

Mai mult, din perspectiva modalității în
care poate fi contestată decizia de sancționare,
procesul-verbal de constatare/sancționare,
trebuie spus că, potrivit Procedurii, contesta-
ția suspendă doar plata amenzii, nu și măsu-
rile corective aplicate. Articolul 28 alin. (2) din
Procedură punctează acest aspect în mod clar,
precizând că introducerea contestației sus-
pendă numai plata amenzii, până la pronun-
țarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cu
alte cuvinte, se poate interpreta că măsurile
corective sunt de aplicabilitate imediată,
culpa fiind din start prezumată, fără a fi ne-

voie de o hotărâre judecătorească definitivă
care să determine ca atare.

Rămâne totuși întrebarea: ce se întâmplă
în cazul în care măsurile corective sunt duse
la îndeplinire (de exemplu, ștergerea unei
întregi baze de date), iar ulterior procesul-
verbal de sancționare este anulat, definitiv,
în instanță.

Un alt aspect interesant este, în opinia
noastră, cel legat de locul sau modul desfă-
șurării investigațiilor. Deși Procedura pre-
vede posibilitatea efectuării investigațiilor
pe teren, la sediul ANSPDCP sau în scris,
ultimele două posibilități sunt succint regle-
mentate, diferențele dintre ele fiind relativ
greu de identificat. Mai specific, în apa-
rență, diferența dintre cele două modalități
de desfășurare a investigațiilor este repre-
zentată de eventuala convocare a reprezen-
tantului entității controlate la sediul
ANSPDCP (în cazul investigațiilor efectuate
la sediul ANSPDPC). Spunem eventuala
prezență pentru că autoritatea poate încheia
procesul-verbal de constatare/sancționare
în mod direct (în cazuri excepționale, e ade-
vărat), chiar la sediul său  în lipsa reprezen-
tantului entității controlate, dacă apreciază
că are suficiente dovezi pentru finalizarea
investigației. O atare abordare creează dubii
serioase asupra respectării dreptului la apă-
rare al persoanei investigate.

Mai trebuie precizat că, atât în cazul inves-
tigațiilor efectuate la sediul ANSPDCP, dar și
al celor desfășurate în scris, entitatea contro-
lată poate transmite obiecțiuni la procesul-
verbal de constatare/sancționare în termen
de 15 zile de la data înmânării/comunicării
acestuia. Această posibilitate nu este prevă-
zută și pentru situațiile în care investigația se
desfășoară pe teren. Pe de altă parte, proce-
sul-verbal de constatare/sancționare poate fi
contestat la instanța competentă în termen de
15 zile, în caz contrar devenind titlu executo-
riu fără alte formalități.

Din formularea succintă nu reiese însă
dacă termenul de formulare a obiecțiunilor
se suprapune cu cel în care procesul-verbal
de constatare/sancționare poate fi contes-
tat. Avem în vedere că, spre deosebire de
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prevederile articolului 28 din Procedură, în
care se menționează în mod clar că terme-
nul de contestație curge de la data înmână-
rii, respectiv comunicării procesului verbal
de constatare/sancționare, articolele 32 alin.
(5) și 33 alin. (5) nu fac referire decât la
un termen de 15 zile, fără alte detalii supli-
mentare. Deși,  la o primă citire, s-ar părea
că termenul de contestație va curge de la
momentul epuizării celui pentru formula-
rea obiecțiunilor, în lipsa unui moment in-
dicat în mod clar în cuprinsul Procedurii,
ne așteptăm ca entitățile să adopte o abor-
dare prudentă, respectiv contestarea proce-
sului-verbal concomitent cu formularea
obiecțiunilor.

Înainte de final mai punctăm un aspect ce
nu ar trebui neglijat.  Astfel, în cazul investi-
gațiilor în scris, în cazul în care ANSPDCP
nu identifică fapte de natură să impună sanc-
ționarea contravențională a entității contro-
late, finalizarea investigației se realizează
doar printr-o notă internă de finalizare, fără

ca aceasta să fie comunicată entității în cauză.
O astfel de prevedere ar putea ridica pro-
bleme majore pentru activitatea de zi cu zi
desfășurată într-un mediu concurențial. 

Necomunicarea deciziei de finalizare a
investigației este de natură a prelungi starea
de incertitudine cu privire la respectarea le-
gislației specifice, fapt ce poate ridica pro-
bleme specifice, spre exemplu în cazul unei
tranzacții, al unui transfer de business sau
al unei fuziuni, entitatea fiind considerată
mai expusă riscurilor, deși, în realitate, lu-
crurile nu stau așa.

Fără a avea pretenția unei analize complete
a Procedurii, cele indicate rezumându-se la a
evidenția cele mai importante aspecte ce ar
putea ridica probleme practice, apreciem că
în continuare este nevoie de intervenția
ANSPDCP pentru a interpreta sau a explica
cele detaliate anterior, doar în acest mod
Procedura de efectuare a investigațiilor pu-
tând să fie aplicată cu eficiență.

Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(„ANSPDCP”) a emis în data de 18 octom-
brie 2018 Decizia nr. 174 privind lista ope-
rațiunilor pentru care este obligatorie
realizarea evaluării impactului asupra pro-
tecției datelor cu caracter personal („EIPD”)
(„Decizia EIPD”). 

Decizia EIPD a fost publicată după fina-
lizarea împreună cu Comitetul european
pentru protecția datelor („CEPD”) a meca-
nismului pentru asigurarea coerenței, con-
form articolului 64 din Regulamentul
general privind protecția datelor („RGPD”).  

Am analizat, pe scurt, situațiile care,
conform Deciziei EIPD, impun efectuarea
unei EIPD (Secțiunea A); în continuare am
formulat o serie de comentarii cu privire la
alte situații potențiale (Secțiunea B) înainte
de a formula câteva concluzii (Secțiunea C).  

Cazurile pentru care este obligatorie 
realizarea EIPD conform 
Deciziei EIPD

Potrivit Deciziei EIPD, există 7 (șapte)
categorii de situații în care trebuie efectuată
o EIPD. Aceste cazuri se referă la sublinie-
rea noastră:

a) prelucrarea datelor cu caracter perso-
nal în vederea realizării unei evaluări
sistematice și cuprinzătoare a aspec-
telor personale referitoare la persoane
fizice, care se bazează pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profi-
luri, și care stă la baza unor decizii
care produc efecte juridice privind
persoana fizică sau care o afectează în
mod similar într-o măsură semnifica-
tivă;

b) prelucrarea pe scară largă a datelor cu

Considerente practice privind
lista EIPD publicată de ANSPDCP

av. Monica Iancu
Partner BONDOC 
& ASOCIAȚII

av. Andra Turtoi
Partner BONDOC 
& ASOCIAȚII
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caracter personal privind originea ra -
sială sau etnică, opiniile politice, con-
fesiunea religioasă sau convingerile
filozofice sau apartenența la sindicate,
a datelor genetice, a datelor biome-
trice pentru identificarea unică a unei
persoane fizice, a datelor privind să-
nătatea, viața sexuală sau orientarea
sexuală ale unei persoane fizice sau a
datelor cu caracter personal referi-
toare la condamnări penale și infrac-
țiuni; 

c) prelucrarea datelor cu caracter perso-
nal având ca scop monitorizarea siste-
matică pe scară largă a unei zone
accesibile publicului, cum ar fi supra-
vegherea video în centre comerciale,
stadioane, piețe, parcuri sau alte ase-
menea spații;

Dispozițiile de mai sus reprezintă o sim-
plă preluare a prevederilor RGPD, respectiv
ale articolului 35 (3) literele (a) - (c) și, prin
urmare, nu au un caracter specific, deși ar
fi fost de așteptat o listă mai explicită a unor
situații particulare.

Singura completare adusă de ANSPDCP
este definirea, cu titlu exemplificativ, a mo-
nitorizării sistematice pe scară largă a zone-
lor accesibile publicului menționată la 
litera c). 

d) prelucrarea pe scară largă a datelor cu
caracter personal ale persoanelor vul-
nerabile, în special ale minorilor și ale
angajaților, prin mijloace automate de
monitorizare și/sau înregistrare sis-
tematică a comportamentului, inclu-
siv în vederea desfășurării
activităților de reclamă, marketing și
publicitate;

Cazul de mai sus pare a se referi la trei
dintre criteriile stabilite de Grupul de lucru
pentru protecția datelor instituit în temeiul
Articolului 29 în Orientările sau privind
evaluarea impactului asupra protecției da-
telor (EIPD) și pentru a se stabili dacă pre-
lucrarea este „susceptibilă să genereze un
risc ridicat” în înțelesul Regulamentului

2016/679 („Orientările EIPD”), în timp ce
recomandarea Grupului de lucru „Articolul
29” este că, în general, cel puțin două criterii
trebuie îndeplinite pentru a fi necesară efec-
tuarea unei EIPD. În consecință, în contex-
tul Deciziei EIPD, se ridică întrebarea dacă,
de exemplu, prelucrarea pe scară largă a da-
telor cu caracter personal ale persoanelor
vulnerabile impune necesitatea unei EIPD
chiar dacă aceasta nu se efectuează prin mij-
loace automate de monitorizare sau înregis-
trare sistematică. În lumina Orientărilor
EIPD, răspunsul este afirmativ. 

(e) prelucrarea pe scară largă a datelor
cu caracter personal prin utilizarea
inovatoare sau implementarea unor
tehnologii noi, în special în cazul în
care operațiunile respective limitează
capacitatea persoanelor vizate de a-și
exercita drepturile, cum ar fi utiliza-
rea tehnicilor de recunoaștere facială
în vederea facilitării accesului în di-
ferite spații;  
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(f)  prelucrarea pe scară largă a datelor
generate de dispozitive cu senzori
care transmit date prin internet sau
prin alte mijloace (aplicații „Interne-
tul lucrurilor", cum ar fi smart TV,
vehicule conectate, contoare inteli-
gente, jucării inteligente, orașe inte-
ligente sau alte asemenea aplicații);  

Ca și în cazul dispozițiilor prevăzute la
litera d), și prevederile menționate la literele
e) și f) au la bază tot criteriul prelucrării pe
scară largă; în plus, prelucrarea trebuie să
se refere la activități sau dispozitive care
sunt intrusive într-o anumită măsură. Cele
două cazuri par a se suprapune (ambele
fiind concentrate asupra acelorași două cri-
terii); cu toate acestea, ele oferă informații
utile asupra a ceea ce ANSPDCP pare să
considere a cădea sub incidența conceptului
de tehnologii noi. 

g) prelucrarea pe scară largă și/sau sis-
tematică a datelor de trafic și/sau de
localizare a persoanelor fizice (cum ar
fi monitorizarea prin Wi-Fi, prelucra-
rea datelor de localizare geografică a

pasagerilor în transportul public sau
alte asemenea situații) atunci când
prelucrarea nu este necesară pentru
prestarea unui serviciu solicitat de
persoana vizată.

ANSPDCP pare să pună un accent de-
osebit pe criteriul referitor la prelucrarea pe
scară largă, având în vedere că toate noile
cazuri prevăzute în Decizia EIPD, respectiv
cele de la litera (d) la litera g), fac referire la
acesta (în mod alternativ cu prelucrarea sis-
tematică prevăzută la litera (g)). În acest fel,
ANSPDCP pare să stabilească un element
de referință cu ajutorul căruia operatorii de
date sunt îndrumați să evalueze în primul
rând dacă operațiunile de prelucrare pe
care le efectuează cad sau nu sub incidența
criteriului de prelucrare pe scară largă. 

B. Există și alte situații care impun 
necesitatea unei EIPD?   

Decizia EIPD cuprinde o listă care nu
este exhaustivă și care doar include exem-
ple de situații considerate de ANSPDCP că
atrag obligația efectuării unei EIPD. În con-
secință, și alte activități de prelucrare ar
putea impune necesitatea efectuării unei
EIPD. 

Prin urmare, Decizia EIPD nu îi scutește
pe operatorii de date de efortul de a aprecia
nevoia de a efectua o EIPD. 

Din această perspectivă, Orientările
EIPD rămân un instrument nemijlocit pen-
tru a stabili dacă activitățile de prelucrare
pe care le întreprind sunt susceptibile să ge-
nereze un risc ridicat pentru drepturile și li-
bertățile persoanelor fizice și, pe cale de
consecință, dacă se impune necesitatea efec-
tuării unei EIPD.

În conformitate cu Orientările EIPD, ca
o regulă generală, dacă activitățile de pre-
lucrare implică cel puțin două din cele nouă
criterii, acestea vor face obiectul obligației
EIPD: (1) evaluarea sau punctarea; (2) lua-
rea de decizii în mod automat cu un efect
juridic sau similar semnificativ; (3) monito-
rizare sistematică; (4) date sensibile sau date
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foarte personale; (5) date prelucrate pe scară
largă; (6) corelarea sau combinarea seturilor
de date; (7) date privind persoanele vizate
vulnerabile; (8) utilizarea inovatoare sau
aplicarea unor soluții tehnologice sau orga-
nizaționale noi; și (9) prelucrarea în sine îm-
piedică persoanele fizice să-și exercite un
drept sau să utilizeze un serviciu ori un con-
tract. 

Acest aspect este în acord cu Opinia nr.
19/2018 a Comitetului european pentru
protecția datelor privind proiectul de listă
a operațiunilor de prelucrare care fac obiec-
tul cerinței de efectuare a unei evaluări a
impactului asupra protecției datelor, întoc-
mite de autoritatea competentă de suprave-
ghere din România („Opinia”), care impune
obligația ca toate listele naționale să clarifice
faptul că nu sunt exhaustive și că au la bază
și completează Orientările EIPD.

Câteva concluzii 

Decizia EIPD este utilă având în vedere
că stabilește un nivel indicativ (destul de ri-
dicat de fapt) al percepției pe care
ANSPDCP o are cu privire la intensitatea/
scara activităților de prelucrare care nece-
sită o EIPD. Ar trebui, prin urmare, să re-
prezinte un instrument fiabil pentru a-i
ajuta pe operatorii de date să știe la ce să se
aștepte în cazul unor investigații legate de
protecția datelor. 

Decizia EIPD include, de asemenea, cu
titlu exemplificativ, anumite cazuri speci-
fice care în opinia autorității fac obiectul
unei EIPD, ca de exemplu prelucrarea cu
ajutorul unor dispozitive de recunoaștere

facială; în acest sens, comparativ cu listele
publicate de autoritățile altor State Membre,
Decizia EIPD propune o cale de mijloc; nu
este atât de specifică și utilă ca lista publi-
cată de alte autorități, de exemplu,  autori-
tatea din Franța (de  exemplu, pentru
monitorizarea permanentă a activităților
angajaților sunt oferite drept exemple dis-
pozitivele de supraveghere cibernetică, pre-
cum cele folosite pentru efectuarea unei
analize a fluxurilor de e-mail transmise pen-
tru identificarea posibilelor scurgeri de in-
formații, cunoscute drept „prevenirea
pierderii datelor” și supravegherea video a
angajaților care gestionează bani), nici nu
este limitată doar la a relua criteriile men-
ționate în Orientările EIPD, ca în cazul au-
torității din Irlanda. 

Activitatea desfășurată de ANSPDCP
anterior adoptării RGPD nu trebuie nici ea
ignorată.  

Într-adevăr, se pare că există o suprapu-
nere relevantă între activitățile de prelucrare
pentru care ANSPDCP solicită no ti ficarea în
perioada care precedă RGPD (astfel cum re-
zultă din Decizia nr. 200 din 4 decembrie
2015 privind stabilirea cazurilor de prelu-
crare a datelor cu caracter personal pentru
care nu este necesară notificarea, în prezent
aborgată) și cele pentru care este necesară o
EIPD în conformitate cu RGPD. 

Deși RGPD a fost deseori comparat cu o
revoluție datorită noutății conceptelor pe
care le prevede, apreciem că poate fi confor-
tabilă o abordare bazată într-o oarecare mă-
sură pe trecut în vederea pregătirii mai
bune pentru viitor.    

1 Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=
611236
2 Definit de Grupul de Lucru „Articolul 29” în Ghidul privind responsabilul cu protecția datelor,
disponibil la adresa https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id
=612048
3 Disponibilă la adresa: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-09-25-opi -
nion_2018_art._64_ro_sas_dpia_list_en.pdf
4 Disponibilă la adresa: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-
avec-aipd-requise.pdf
5 Disponibilă la adresa: https://www.dataprotection.ie/documents/Data-Protection-Impact-
Assessment.pdf.
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Notificarea încălcărilor 
de securitate și informarea 
persoanelor vizate

Plecând de la termenul de notificare a în-
călcărilor de securitate, prevăzut de art. 32
din Regulamentul 2016/679 privind protec-
ția persoanelor fizice în ceea ce privește pre-
lucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date („GDPR”),
ne-am pus întrebarea cine este persoană
care trebuie să ia la cunoștință despre încăl-
care: DPO-ul sau o altă persoană care are
atribuții în materia protecției datelor, direc-
torul departamentului IT, administratorii,
directorii, directorul departamentului din
zona de marketing (dacă încălcarea s-a pro-
dus în departamentul de marketing), pen-
tru a cunoaște practic de când curge
termenul de 72 de ore. De multe ori, mana-
gementul societăților poate să fie unul so-
fisticat, mai mult, administratorii sau
directorii este posibil să nu fie prezenți, dar
au linii de raportare la nivelul politicilor și
procedurilor interne, fiind de multe ori con-
fruntați cu întrebări firești, precum cine tre-
buie să afle, cine cui trebuie să raporteze,
când trebuie să raporteze și, mai ales, cum
se întâmplă toat aceste aspecte în 72 de ore.

Credem că, în practică, este dificil de dat
un răspuns precis cu privire la persoana
care trebuie să ia la cunoștință despre încăl-
care, mai mult, răspunsul diferă în funcție
de fiecare caz în parte, de specificul socie-
tății, industriei, de organigrama societății și
de modul în care sunt structurate departa-
mentele în cadrul acesteia. Ce este impor-
tant este ca la nivelul societății să existe
politici bine definite în care să fie menționat
foarte clar rolul fiecărui actor implicat în
ceea ce privește investigarea unei încălcări,
iar echipa de investigații trebuie să fie bine
definite, fiind necesar să fie „activate” în si-
tuații precis determinate.   

Mai mult, în practică, termenul de 72 de
ore poate avea o întârziere artificială, întru-
cât nu este notificată fiecare persoană care
are roluri sau atribuțîi în materia protecției
datelor, ci este suficient ca una, cea mai re-
levantă dintre aceste persoane, să cunoască
posibila încălcare (spre exemplu, poate
DPO încă nu a fost înștiințat, dar Chief Se-
curity Officer cunoaște această situație și
atunci termenul de 72 de ore începe să
curgă). Totodată, termenul nu curge de la
primul moment în care o persoană pretinde
că au fost afectate sistemele sau s-au trans-
mis adresele de e-mail la destinatari greșiți,
ci de la momenul de la care echipa de inves-
tigație a încălcării analizează respectiva în-
călcare, îi determină în mod aparent
impactul și o poate califica drept o încălcare
de securitate susceptibilă să fie notificată
autorității.

Nu doar notificarea autorității și infor-
marea persoanelor vizate în baza GDPR tre-
buie să fie gestionate în mod corespunzător
de către societate, ci și următorele aspecte:

– oportunitatea demarării unor investi-
gații penale, în situațiile în care încăl-
carea nu s-a produs ca urmare a unei
simple erori de sistem sau a unei culpe
umane, ci are la bază un act voit, o in-
tenție;

– comunicarea cu persoanele vizate prin
canalul cel mai des utilizat, în funcție
de specificul industriei și de activitatea
societății în concret (în orice caz, utili-
zarea Facebook nu este recomandată);

– instruirea echipei de răspuns, inclusiv
din perspectiva angajaților desemnați

av. Silvia Axinescu

Senior Managing
Associate Reff &
Associates SCA –
Member of Deloitte
Legal
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să răspundă în cazul unui call-center,
gestionarea relației cu presa (prin de-
partamentul de PR), gestionarea co-
municării interne cu privire la
încălcare (prin adresarea unei comuni-
cări distincte în acest sens la nivel in-
tern și prin recomandarea că orice
răspuns sau comunicare pe această
tema să se facă prin departamentul
desemnat în acest sens, de obicei cel de
PR).

Din experiența noastră, este necesar ca
notificarea și orice răspuns înaintat autori-
tății să fie foarte bine documentat. Totodată,
este preferabilă notificarea în cascadă sau în
etape, urmând ca, ulterior avansării inves-
tigației și documentării gradului de încăl-
care, să se revină în mod corespunzător
către autoritate. Se va analiza în același timp
și oportunitatea informării persoanei vizate
în funcție de aspecte precum categoria de
date afectate, vulnerabilitatea persoanelor
vizate, tipul de încălcare (confidențialitate,
integritate sau disponibilitate), măsurile
luate de societate ulterior etc.

Prevenția are un rol esențial în cazurile
de încălcări de securitate și, în acest sens, re-
comandăm să fie avute în vedere următoa-
rele aspecte:

– includerea unor clauze de audit în con-
tractele cu împuterniciți, prin prevede-
rea expresă a posibilității operatorului
de a verifică și de a investiga, prin in-
termediul propriei echipe, nivelul mă-
surilor de securitate implementate și
desfășurarea în practică a acestor in-
vestigații;

– verificarea eficienței și eficacității poli-
ticilor și procedurilor interne în legă-
tură cu incidentele de securitate,
pentru a „testa” gradul de pregătire și
instruire al angajaților;

– desemnarea a priori a unui consultant
extern în legătură cu gestionarea unei
viitoare încălcări, pentru analizarea
gradului de severitate al încălcării și
gestionarea relației cu autoritatea și
persoanele vizate.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L 39/18 din 11 februarie 2019, a fost
publicată Recomandarea (UE) 2019/243 a
Comisiei din 6 februarie 2019 privind for-
matul european pentru schimbul de dosare
electronice de sănătate.

Cetățenii au drept de acces la datele lor
cu caracter personal, inclusiv la datele lor
privind sănătatea, în conformitate cu dispo-
zițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului,
care stabilește condițiile pentru prelucrarea
legală a datelor cu caracter personal, inclu-
siv a celor privind sănătatea, astfel cum sunt

definite în respectivul regulament (datele
privind sănătatea). Cu toate acestea, majo-
ritatea cetățenilor nu își pot încă accesa (și
nici partaja în mod securizat) datele privind
sănătatea dincolo de frontiere.

Posibilitatea ca cetățenii și furnizorii de
servicii medicale să acceseze și să partajeze
în mod securizat dosare electronice de să-
nătate („DES”), mai exact colecții de dosare
medicale longitudinale sau documentații si-
milare ale unei persoane, în format digital,
atât în interiorul, cât și în afara granițelor,
prezintă o serie de avantaje: îmbunătățirea
calității serviciilor de asistență medicală

Recomandarea (UE) privind 
formatul european pentru
schimbul de dosare electronice

Elena Albu,
consilier juridic
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pentru cetățeni, reducerea costurilor cu
asistența medicală pentru gospodării și con-
tribuția la modernizarea sistemelor de să-
nătate din Uniune, care sunt supuse unor
presiuni generate de schimbările demogra-
fice, de așteptările tot mai exigente și de cos-
turile tratamentelor. De exemplu, prin
partajarea rezultatelor unor analize de
sânge, în format digital, între mai multe
echipe clinice, se evită repetarea unor ana-
lize invazive și costisitoare de către aceeași
persoană. În mod similar, în cazul în care
este nevoie ca pacienții să consulte diferiți
profesioniști din domeniul sănătății, parta-
jarea dosarelor electronice de sănătate poate
evita repetarea acelorași informații despre
istoricul lor medical, economisind timp
pentru toate părțile implicate și îmbunătă-
țind calitatea serviciilor de asistență medi-
cală.

Prezenta recomandare stabilește un
cadru pentru crearea unui format european
pentru schimbul de dosare electronice de
sănătate, cu scopul de a asigura, în mod se-

curizat și interoperabil, accesul transfronta-
lier la date electronice privind sănătatea și
schimbul transfrontalier de astfel de date la
nivelul Uniunii.

Cadrul cuprinde:

(a) o serie de principii care ar trebui să
se aplice accesului la dosarele electronice de
sănătate și schimbului transfrontalier de
astfel de dosare la nivelul Uniunii;

(b) o serie de specificații tehnice comune
pentru schimbul transfrontalier de date în
anumite domenii de informații privind să-
nătatea, care ar trebui să constituie referința
pentru un format european pentru schim-
bul de dosare electronice de sănătate;

(c) un proces de impulsionare a efortu-
rilor în vederea perfecționării formatului
european pentru schimbul de dosare elec-
tronice de sănătate.

De asemenea, invită statele membre să
asigure accesul securizat la sistemele de do-
sare electronice de sănătate la nivel națio-
nal.

La aproape un an de la aplicabilitatea
GDPR, există încă foarte mulți operatori de
date cu caracter personal pentru care obiec-
tul, obiectivele, dar și aplicabilitatea acestui
act normativ au rămas ca fiind elemente
care nu sunt foarte clar definite și pe cale de
consecință nici pe deplin înțelese. 

Această situație este probabil în parte
justificată, în măsura în care, abia începând
cu data de 25 mai 2018, sancțiunile foarte
mari prevăzute de Regulamentul general de
protecție a datelor cu caracter personal (în
continuare Regulamentul) au făcut ca inte-
resul operatorilor de date cu caracter perso-
nal cu privire la respectarea regulilor de
prelucrare și protecție a datelor personale
să fie unul ridicat.

Care este obiectul GDPR? 
Care sunt obiectivele?

Pornind de la textul Regulamentului,
vom observa că obiectul actului normativ
european este acela de stabilire a normelor
privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor lor personale
precum și stabilirea cadrului legislativ cu
privire la libera circulație a datelor cu carac-
ter personal.

Un astfel de demers legislativ european
își are originea în consacrarea acestui drept
(dreptul la protecția datelor cu caracter per-
sonal) ca fiind un drept fundamental al per-
soanei fizice. Încă din Considerentul nr. 1 al
Regulamentului se precizează că protecția

Obiectul, obiectivele și 
aplicabilitatea GDPR

Drd. Alexandru
Georgescu
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persoanei fizice în ceea ce privește protecția
datelor sale cu caracter personal este un
drept fundamental ocrotit de art. 8 alin. (1)
din Carta drepturilor fundamentale ale Uni-
unii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.

Prin parcurgerea considerentelor Regu-
lamentului vom observa că obiectul aces-
tuia este de a crea uniformizarea regulilor
de prelucrare și protecție a datelor perso-
nale astfel încât să existe un cadru legislativ
care să confere eficiență unor principii și
norme referitoare la protecția persoanei fi-
zice în ceea ce privește prelucrarea datelor
personale, făcându-se abstracție de cetățe-
nia sau locul de reședință al acesteia.

Stabilind astfel obiectul Regulamentului,
putem să observăm că obiectivul său – (în-
țeles ca scop al reglementării) este acela de
a asigura un nivel echivalent de protecție a
persoanelor fizice și libera circulație a date-
lor cu caracter personal în întreaga Uniune
Europeană. În acest sens, ca o consecință a
acestui deziderat, Considerentul nr. 2 al Re-
gulamentului precizează că, prin intrarea sa
în vigoare, se urmărește o contribuție la rea-
lizarea unui spațiu de libertate, securitate și
justiție și a unei uniuni economice, progres
economic și social, consolidarea și conver-
gența economiilor din cadrul pieței interne
și – foarte important – bunăstarea persoanei
fizice.

Importanța cunoașterii și înțelegerii 
obiectului și obiectivelor GDPR

Prin cunoașterea și înțelegerea obiectu-
lui și a obiectivelor regulamentului vom ob-
serva că și măsurilor de conformitate vor fi
mai ușor de implementat. Acest fapt este
ușor explicabil având în vedere că ne si-
tuăm pe un tărâm în care aplicarea șabloa-
nelor nu funcționează. 

Fiecare operator de date cu caracter per-
sonal trebuie să identifice în propria orga-
nizație datele cu caracter personal pe care
le prelucrează, să înțeleagă de ce face
această prelucrare prin raportare la princi-
piile legale ale prelucrării și apoi să adopte

măsurile tehnice și organizatorice adecvate
în vederea protejării dreptului fundamental
la protecția datelor personale.

Din explicațiile privind obiectul și obiec-
tivele Regulamentului considerăm impor-
tant a fi reținute următoarele aspecte:

(i) Dreptul la protecția datelor personale
este un drept fundamental.

(ii) Directiva 95/46 /CE este abrogată de
Regulament însă prelucrările de date per-
sonale în baza acestui act normativ trebuie
armonizate – există un termen de doi ani.

(iii) Dreptul la protecția datelor perso-
nale este un drept fundamental însă acesta
nu este un drept absolut.

(iv) Regulamentul prevede cooperarea
pentru atingerea obiectivelor (de asigurare
a unui nivel echivalent de protecție între
statele membre).

(v) Cadrul legal în materia protecției da-
telor se fundamentează pe control, determi-
nare, armonizarea nivelului de protecție a
datelor în statele membre, adaptarea/pre-
luarea diferitelor standarde prevăzute de
Directiva 95/46/CE.

Considerăm foarte importantă înțelege-
rea obiectului și a obiectivelor Regulamen-
tului deoarece prin această înțelegere se
realizează, de fapt, primul pas în direcția
creării unei culturi a protecției datelor per-
sonale și implicit un pas în direcția confor-
mității.

Necunoașterea obiectului și a obiective-
lor Regulamentului a fost speculată recent,
mai multe persoane juridice fiind notificate
de o societate cu sediul în Germania (evi-
dent în scop ilicit) care, invocând prevederi
ale Regulamentului ce ar impune obligati-
vitatea actualizării datelor societății în Re-
gistrul European al Comerțului, solicita un
răspuns în acest sens. Prin această scrisoare
se făcea referire și la o taxă de publicitate de
977 euro, plătibilă în avans – un exemplu
așadar de  caz de înșelătorie care speculează
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în același timp preocupările privind Regu-
lamentul, dar și slaba cunoaștere a obiectu-
lui, obiectivelor și a dispozițiilor privind
aplicabilitatea sa. 

Aplicabilitatea GDPR

Fără a intra aici în foarte multe detalii cu
privire la situațiile în care Regulamentul nu
este aplicabil, vom sublinia faptul că foarte
importante sunt Considerentele nr. 14 și nr.
16  reținând faptul că protecția oferită de
Regulament ar trebui să vizeze persoanele
fizice indiferent de cetățenie sau loc de re-
ședință, acesta nefiind aplicabil prelucrării
datelor cu caracter personal care privesc
persoane juridice şi, în special, întreprinderi

cu personalitate juridică, inclusiv numele şi
tipul de persoană juridică şi datele de con-
tact ale persoanei juridice.

De asemenea, potrivit dispozițiilor din
Considerentul nr. 16, Regulamentul nu este
aplicabil în chestiunile privind protecția
drepturilor și libertăților fundamentale sau
referitoare la libera circulație a datelor cu
caracter personal care sunt referitoare la ac-
tivități ce nu fac parte din domeniul de apli-
care a dreptului Uniunii – ex. activități
privind securitatea națională, legate de po-
litică externă ori privind securitatea comună
a Uniuniii Europene.

Ce sunt cookies-urile? Care este scopul
lor? Ce consecințe sunt ca urmare a accep-
tării sau respingerii tuturor sau a unora din-
tre cookie-uri la momentul accesării unui
site? Sunt doar câteva din informațiile pe
care furnizorii de servicii de comunicații
electronice (respectiv operatorul de site) tre-
buie să le ofere utilizatorilor/vizitatorilor
săi (pentru o mai bună înțelegere, când ne
vom referi în continuare la aceștia, vom fo-
losi termenul generic de Utilizator sau Per-
soană vizată).

La momentul redactării prezentului ar-
ticol, principalele acte normative cu impact
asupra subiectului tratat, sunt reprezentate
de Directiva 2002/58/CE privind confiden-
țialitatea comunicațiilor electronice trans-
pusă în România prin Legea nr. 506/2004
(legislație care este pe cale să fie abrogată
de așa-numitul Regulamentul ePrivacy – pe
scurt, Regulamentul ePrivacy), dar și Regu-
lamentul nr. 679/2016 (Regulamentul 679
sau GDPR) prin prisma principiilor prelu-
crării datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește Regulamentul ePri-
vacy, acesta trebuia să intre în vigoare în
același timp cu GDPR, adică la 25 mai 2018.
Discuțiile ample necesare a fi purtate pe
marginea textului legal și aplicabilitatea
acestuia, au condus însă la întârzieri în
adoptarea actului normativ. Așadar, în pre-
zent, nu se cunoaște nici care va fi data
adoptării și nici cea a intrării în vigoare a
acestui regulament. Privind în paralel
soarta Regulamentului 679, care a intrat în
vigoare după 2 ani de la adoptare, s-ar
putea concluziona că și Regulamentul ePri-
vacy va fi cel mai probabil aplicabil din
2021, în măsura în care adoptarea sa va avea
loc în acest an.

Având în vedere cele de mai sus, ne vom
raporta în continuare strict la legislația în
vigoare și la orientările Grupului de Lucru
Art. 29 care nu au ezitat să emită o opinie,
utilă de altfel, în materia cookies-urilor, încă
din anul 2013.

Astfel, legiuitorul prevede în termeni ge-
nerali faptul că operatorul de date (în cazul

av. Alexandra
Jivan, Partner în
cadrul Hațegan 
Attorneys, 
Coordonator Practică
de Data Protection

Cookies-urile azi. 
De la complicat la mai simplu 
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nostru operatorul de site) poate obține con-
simțământul Persoanei vizate pentru folo-
sirea de cookies-uri, prin utilizarea setărilor
aplicației de navigare pe internet sau a altor
tehnologii similare, prin intermediul cărora
se poate considera că Utilizatorul și-a dat
acordul.

În preambulul Directivei 2002/58/CE, la
pct. 17, precum și în art. 2 lit. f) din același
act, se precizează faptul că Utilizatorul tre-
buie să își dea acordul în forma prevăzută
de legislația privind protecția datelor per-
sonale, prin orice metodă potrivită scopului
pentru care este colectat și care oferă indi-
cații specifice și clare acordate prin proprie
voință, despre dorința Utilizatorului (inclu-
siv prin bifarea unei căsuțe la vizitarea unui
site).

Referitor la metoda de informare, se
poate observa, din textul mai sus expus,
faptul că operatorul de site  are o plajă des-
tul de largă de opțiuni.  Pentru clarificarea
situației, Grupul de Lucru Art. 29  a statuat
că mecanismul utilizat de operator pentru
a informa și a obține consimțământul Per-
soanei vizate trebuie să includă următorele
elemente: 

l Existența unei notificări vizibile, clare
și precise, care să apară de îndată ce
Utilizatorul accesează site-ul și care să
conțină informații cu privire la folosi-
rea cookies-urilor, eventual un link
care să conducă direct la politica de
cookies unde Utilizatorul poate afla
mai multe informații despre acestea
(reamintim faptul că informarea în
cascadă a Persoanei vizate este posi-
bilă atât timp cât e ușor accesibilă și
nu sunt multe trepte de parcurs)

l Consecința refuzului Persoanei vizate
de a utiliza cookies-uri

l Existența unei rubrici de consimță-
mânt care să se dea posibilitatea Uti-
lizatorului de a accepta sau de a
refuza utilizarea cookies-urilor. Preci-
zăm faptul că recomandarea Grupului
de Lucru Art. 29 este ca acest consim-

țământ să se obțină pentru fiecare ca-
tegorie de cookies-uri în parte.

Art. 4 din Legea nr. 506/2004 prevede
două excepții, ce se referă la posibilitatea
utilizării de cookies-uri fără a obține con-
simțământul Persoanei vizate, anume: 

l atunci când cookies-urile sunt utili-
zate exclusiv în vederea transmisiei
unei comunicări printr-o rețea de co-
municații electronice 

sau 

l atunci când aceste operațiuni sunt
strict necesare în vederea furnizării
unui serviciu al societății informațio-
nale (în cazul nostru, al operatorului
de site) solicitat în mod expres de Per-
soana vizată. 

De asemenea, Grupul de Lucru Art. 29
exemplifică tipuri de cookies-uri care se în-
cadrează la excepțiile antemenționate pentru
care nu este necesar consimțământul persoa-
nei vizate, cum sunt user-input cookies (de
exemplu, cele care urmăresc bunurile intro-
duse de către persoana vizată în coșul de
cumpărături), authentication cookies (utili-
zate pentru a reține persoana vizată pe pe-
rioada logării), social plug-in contentent
sharing cookies (utilizate pentru a putea per-
mite persoanelor vizate să distribuie conținut
de pe site pe rețelele de socializare), user cen-
tric security cookies (utilizate pentru detec-
tarea eșuării repetate de logare), multimedia
player session cookies (utilizate pentru a
putea repeta conținutul video sau audio). Cu
toate acestea, atragem atenția asupra faptului
că, și în situațiile în care pentru utilizarea
acestor cookies-uri nu este necesară obține-
rea consimțământului, obligația de infor-
mare a Persoanei vizate persistă în sarcina
operatorului de date.

Totodată, în paralel, Grupul de Lucru
Art. 29 exemplifică tipuri de cookies-uri
pentru care este obligatoriu să se obțină
consimțământul persoanei vizate: social
plug-in contentt sharing cookies utilizate în
scopul publicității bazate pe comportamen-
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tul persoanei vizate, analitică, studii de
piață etc.; cookies-uri care permit publicita-
tea efectuată de terți pe site-ul operatorului
de date.

Deși cele de mai sus par a tranșa situa-
țiile ce suportă nuanțare, în practică, lucru-
rile nu sunt actualmente atât de ușoare.
Astfel, având în vedere utilizarea omnipre-
zentă a cookie-urilor și a altor tehnici de ur-
mărire, Utilizatorilor li se solicită într-o
măsură tot mai mare să își dea consimță-
mântul privind stocarea de cookies-uri în
echipamentele lor terminale. Pentru a oferi
utilizatorilor cât mai multe informații des-
pre tipul cookies-urilor, scopul lor și conse-
cințele acceptării ori respingerii acestora pe
terminalul propriu, operatorii de site-uri au
conceput notificări care, în scopul de a fi cât
mai cuprinzătoare, au devenit tot mai greu
de înțeles. 

În dezbaterile actuale asupra textului
legal al Regulamentului ePrivacy se are în
vedere faptul că acesta ar trebui să prevadă
posibilitatea de exprimare a consimțămân-
tului prin folosirea setărilor corespunză-
toare ale unui browser sau ale altei aplicații,
transferându-se deci obligația de informare
despre cookies-uri și de conformare la limi-
tările impuse, din sarcina operatorilor de
site-uri în cea a creatorilor de soft. Astfel, se

are în vedere varianta în care fiecare Utili-
zator își configurează setările de confiden-
țialitate ab initio, adică din momentul
accesării unui browser, acestea urmând să
fie aplicabile tuturor site-urilor pe care Uti-
lizatorul le accesează. 

Se mai are în vedere faptul că Utilizato-
rilor ar trebui să li se ofere un set de opțiuni
privind setările de confidențialitate, de la
cele mai restrictive (de exemplu, „nu accep-
tați niciodată cookies-uri”) până la cele mai
permisive (de exemplu, „acceptați întot-
deauna cookies-uri”) și cele intermediare
(de exemplu, „respingeți cookies-urile de
terță parte” sau „acceptați numai cookies-
urile originale”). Opțiunile de confidenția-
litate ar trebui să fie opozabile tuturor
operatorilor de site-uri, precum și terților
acceptați de aceștia să posteze diverse pe
site-ul accesat de Utilizator.

Pentru protejarea Persoanelor vizate,
prin Regulamentul ePrivacy se urmărește
deci simplificarea mecanismului de alegere
a cookies-urilor de către Utilizator. Subiec-
tul este cu siguranță unul de interes și va
continua să genereze discuții, cu atât mai
mult cu cât vorbim despre noi norme euro-
pene ce vor impacta toate site-urile și pro-
tecția datelor cu caracter personal
deopotrivă.

Întrebare: Având în vedere intrarea în
vigoare a GDPR, s-a actualizat regulamen-
tul intern cu prevederi referitoare la datele
cu caracter personal, însă acestea mai tre-
buie introduse și în fișa postului salariaților
sau în contractele individuale de muncă ale
acestora?

Răspuns: Regulamentul privind prelu-
crarea datelor cu caracter personal nu
cuprinde o listă de documente care trebuie

întocmite de către angajator; aceste docu-
mente se elaborează de la caz la caz. Se re-
comandă însă elaborarea unei proceduri
privind prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal, menită să asigure prelucrarea doar a
datelor adecvate, relevante și limitate la
ceea ce este necesar în raport cu scopurile
în care sunt prelucrate, ca și protecția îm-
potriva prelucrării neautorizate sau ilegale
și împotriva pierderii, a distrugerii sau a de-
teriorării accidentale, prin luarea de măsuri

Modificare documente
interne în funcție de
GDPR
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tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
Poate fi elaborat și un Cod de conduită, cu
respectarea art. 40 din Regulament. Fiecare
angajator va acționa în raport cu specificul
propriu.

Dincolo de aceste precizări, Regulamen-
tul intern va trebui, cel mai probabil, să fie
modificat, pentru a se pune de acord cu
noile norme privind protecția datelor. Chiar
dacă nu există o obligație legală în acest
sens, firmele ar trebui să utilizeze acest act
unilateral al angajatorului cu scopul de a
asigura informarea și consultarea salari-
aților și buna implementare a politicilor
companiei în materie de protecția datelor.

Se recomandă ca Regulamentul intern să
cuprindă mijloacele de monitorizare ale
salariaților, să indice prezența camerelor de
luat vederi și amplasarea acestora, ca și
mențiunea potrivit căreia imaginile sur-
prinse nu pot fi utilizate decât în concor-
danța cu scopul pentru care au fost
amplasate.

Dacă toate acestea au fost realizate și la
nivel de angajator este necesară desemnarea
unui responsabil cu protecția datelor, tre-
buie să știți că desemnarea unui astfel de
operator este obligatorie numai în anumite
cazuri, special determinate în Regulament,
respectiv dacă:

– prelucrarea este efectuată de o autori-
tate sau un organism public;

– operațiunile de prelucrare sunt peri-
odice și sistematice;

– privesc prelucrarea pe scară largă a
unor date speciale;

– constituie activitatea principală a
firmei.

Atunci când există, responsabilul cu pro-
tecția datelor poate fi (în funcție de obiectul
de activitate și de dimensiunile companiei):

a) un salariat special angajat cu acest
scop;

b) un salariat pre-existent, căruia i s-au
adaugat în fișa postului responsabi -
lități în sfera protecției datelor;

c) un prestator de servicii, cu care s-a
încheiat contract civil;

d) un salariat sau un colaborator „parta-
jat” de mai multe companii.

Fișele de post se vor completa numai
pentru acele persoane care prelucrează date
cu caracter personal. Acestea trebuie să
conțină prevederi distincte cu privire la
datele personale.

Includerea referirilor la protecția datelor
cu caracter personal se face în secțiunea
Res ponsabilități a fișei postului, sau ca o
secțiune distinctă, Protecția datelor cu car-
acter personal.

Exemplu:
Trebuie să respecte cu strictețe proce-

durile interne referitoare la protecția datelor
cu caracter personal, precum și procedurile
privind securitatea informatică, inclusiv, că:

l va păstra în condiții de strictețe paro-
lele și mijloacele tehnice de acces la
datele cu caracter personal pe care le
prelucrează în virtutea atribuțiilor sale
de serviciu;

l nu va divulga nimănui și nu va per-
mite nimănui să ia cunoștință de pa-
rolele și mijloacele tehnice de acces în
sistemele informatice pe care le utili-
zează în desfășurarea atribuțiilor de
serviciu;

l nu va copia pe suport fizic niciun fel
de date cu caracter personal disponi-
bile în sistemele informatice ale socie-
tății, cu excepția situațiilor în care
această activitate se regăsește în atri-
buțiile sale de serviciu sau a fost auto-
rizată de către superiorul său ierarhic;

l să interzică în mod efectiv și să împie-
dice accesul oricărui alt salariat la ca-
nalele de accesare a datelor personale
disponibile pe computerul societății
cu ajutorul căruia își desfășoară acti-
vitatea;
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l să manipuleze datele cu caracter per-
sonal stocate pe suport fizic la care are
acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea
mai mare precauție, atât în ceea ce pri-
vește conservarea suporturilor, cât și
în ceea ce privește depunerea lor în lo-
curile și în condițiile stabilite în proce-
durile de lucru;

l nu va divulga nimănui datele cu ca-
racter personal la care are acces, atât
în mod nemijlocit, cât și, eventual, în
mod mediat, cu excepția situațiilor în
care comunicarea datelor cu caracter
personal se regăsește în atribuțiile sale
de serviciu sau a fost autorizată de
către superiorul său ierarhic;

l nu va transmite pe suport informatic

și nici pe un altfel de suport date cu
caracter personal către sisteme infor-
matice care nu se află sub controlul so-
cietății sau care sunt accesibile în afara
societății, inclusiv stick-uri USB,
HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail,
foldere accesibile via FTP sau orice alt
mijloc tehnic;

l respectarea de către salariat a tuturor
obligațiilor referitoare la protecția da-
telor cu caracter personal prevăzute în
regulamentul intern, fișa postului și
instrucțiunile directe ale superiorilor
ierarhici este foarte importantă pentru
societate.

Nerespectarea lor este sancționată potri-
vit regulamentului intern.

Operator: [a se completa]
[a se completa]
GDPR: Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția per-
soanelor fizice în ceea ce privește prelu-
crarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date. Date
cu caracter personal și Prelucrarea datelor
cu caracter personal au sensurile prevăzute
de legislația aplicabilă.

În conformitate cu articolul 7 din GDPR,
îmi exprim consimțământul în legătură cu
prelucrarea datelor mele personale de către
Operator, pentru următoarele scopuri:

n da n nu – marketing (direct) –
newsletter în format electronic sau sondaje,
publicitate, loterii publicitare;

n da n nu – marketing și promovare –
comunicare pe canale media și rețele de so-
cializare;

n da n nu – scopuri de cercetare și
efectuarea de statistici;

n da n nu – trimiterea de comunicări,
evaluarea comportamentului în mediile on-
line, testare, dezvoltare, utilizare.

De asemenea, îmi exprim consimțămân-
tul de a transfera datele cu caracter personal
între entități partenere ale Operatorului, și
anume: a se completa  precum și către alte
entități asociate cu Operatorul din întreaga
lume, situate în țări, care garantează pro-
tecția datelor personale pe teritoriul lor, cel
puțin așa cum sunt pe teritoriul României,
în scopul îndeplinirii cerințelor contrac-
tuale, inclusiv scopuri de marketing.

Consimțământul pentru procesarea ex-
primată mai sus include următoarele date
cu caracter personal: 

n da n nu – numele și prenumele
n da n nu – adresa de e-mail personală

sau de serviciu 

FORMULAR DECLARAȚIE 
CONSIMȚĂMÂNT
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n da n nu – numărul de telefon mobil
n da n nuu – adresa de corespondență
n da n nu – alte date de trafic ............
n da n nu – datele de localizare

Prin prezenta, afirm și recunosc că am
fost informat cu privire la dreptul meu de
a:

3 accesa și a rectifica datele mele perso-
nale;

3 solicita ștergerea datelor mele perso-
nale, în următoarele situații:

l datele cu caracter personal nu mai
sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colec-
tate;

l în cazul în care îmi retrag consim-
țământul pe baza căruia are loc pre-
lucrarea, și nu există niciun alt
temei juridic pentru prelucrare;

l când mă opun prelucrării datelor
mele personale care are drept scop
marketingul direct;

l când datele mele personale au fost
prelucrate ilegal;

l când datele mele personale trebuie
șterse pentru respectarea unei obli-
gații legale care revine operatoru-
lui;

l când datele mele personale au fost
colectate în legătură cu oferirea de
servicii ale societății informaționale
în mod direct unui copil;

3 face o cerere justificată, în scris, pen-
tru restricționarea prelucrării datelor
mele personale, în următoarele situa-
ții:

l contest exactitatea datelor, pentru
perioada în care operatorul îmi per-
mite să verific exactitate datelor;

l prelucrarea este ilegală;

l operatorul nu mai are nevoie de da-
tele mele personale, iar eu i le solicit
pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță;

l m-am opus prelucrării datelor mele
personale, prin exercitarea dreptu-
lui la opoziție, pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drep-
turile legitime ale operatorului pre-
valează asupra drepturilor mele;

3 solicita portarea datelor mele către un
alt operator, în următoarele situații:

l prelucrarea datelor mele personale se
bazează pe consimțământul meu ex-
plicit cu privire la prelucrarea catego-
riilor speciale de date personale;

l prelucrarea datelor mele personale
a fost efectuată prin mijloace auto-
mate;

3 mă opune prelucrării datelor mele
personale, în următoarele situații:

l prelucrarea datelor mele personale
se efectuează pentru îndeplinirea
unei sarcini care servește unui inte-
res public;

l prelucrarea datelor mele personale
se efectuează în scopul intereselor
legitime urmărite de operator sau
de o parte terță;

l prelucrarea datelor mele personale
se efectuează în scopuri de marke-
ting direct;

l când datele mele personale au fost
colectate în legătură cu oferirea de
servicii ale societății informaționale
și îmi pot exercita dreptul de a mă
opune prin mijloace automate care
utilizează specificații tehnice;

l prelucrarea datelor mele personale
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se efectuează în scopuri de cercetare
științifică sau istorică sau în scopuri
statistice, cu excepția cazului în care
prelucrarea este necesară pentru în-
deplinirea unei sarcini din motive de
interes public;

3 de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, in-
clusiv crearea de profiluri, cu excepția
cazurilor în care decizia este necesară
pentru încheierea sau executarea unui
contract între mine și operatorul de
date; este autorizată prin dreptul Uni-
unii Europene sau dreptul intern sau
are la bază consimțământul meu expli-
cit;

3 obiecta la transferul datelor către un alt
operator, țară terță sau organizație in-
ternațională;

3 precum și faptul că furnizarea datelor
mele personale este voluntară.

De asemenea, afirm și recunosc că am fost
informat și cu privire la posibilitatea re-
tragerii consimțământului, în orice moment
și că acest lucru nu afectează prelucrarea
efectuată pe baza consimțământului înainte
de retragerea acestuia. Retragerea con-
simțământului se poate face simplu prin

transmiterea unui e-mail la [a se completa]
sau prin tick the box în platforma [a se com-
pleta daca e cazul].

Totodată, îmi este recunoscut și dreptul
de a depune o plângere în fața Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP
(www.dataprotection.ro) dacă am îngrijorări
cu privire la modul în care Operatorul îmi
prelucrează datele personale. 

Prin acceptarea prezentului formular de
consimțământ, confirm în mod expres, liber
și neviciat faptul că am fost informat cu
privire la datele mele cu caracter personal,
care urmează să fie stocate, prelucrate și uti-
lizate, și că sunt de acord ca aceste date cu
caracter personal să fie prelucrate și utilizate
în limitele astfel specificate, pe durata de ...
luni/ani.

Nume ________________

Prenume _____________

Data _________________

Locul _________________

Semnătura _____________

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



Controlul de Protecţia Datelor

www.control-dataprotection.manageronline.ro 

Ghidul „Controlul de protecția datelor“,
o lucrare de ultimă oră a Grupului Rentrop & Straton,
care vă va ajuta enorm în evitarea amenzilor stabilite
de GDPR.

Acest CD vă familiarizează cu întreaga procedură de
control și vă oferă informații 100% practice despre:
l cine vă poate controla
l ce au dreptul și ce nu au dreptul să solicite 

inspectorii
l ce măsuri pot lua inspectorii
l cum puteți contesta aceste măsuri.

GDPR are aplicabilitate directă la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene, iar prevederile sale se
aplică ad-literam, inclusiv amenzile care pot ajunge la
4% din cifra de afaceri sau 20 milioane de euro.

Regulamentul nu prevede amenzi minimale și nici un
anumit cuantum diferențiat. Tot ce se recomandă este o anumită gradualitate a
aplicării sancțiunilor, în funcție de o serie de factori:

l gravitatea faptei în sine și consecințele ei;
l atitudinea operatorului față de fapta comisă și modalitatea în care se străduiește

să reducă consecințele sau prejudiciul;
l eventualele antecedente ale operatorului (încălcări în trecut ale dispozițiilor

privind datele cu caracter personal).

Ce drepturi au inspectorii ANSPDCP?  
a) să efectueze investigații, inclusiv inopinate;
b) să ceară și să obțină orice informații și documente indiferent de suportul de 

stocare, de la operator și persoana împuternicită de operator/reprezentantul
acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit;

c) să ridice copii de pe acestea;
d) să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului și persoanei imputernicite de

operator.

În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea
acestor atribuții, el poate solicita autorizarea judiciară dată de către președintele
Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a 
autorizației judiciare se comunică obligatoriu entității controlate, înainte de 
începerea investigației.
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