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Rezumat 

Acest document este parte a proiectului „Asigurarea sectorului de sănătate cu lucrătorii cu înaltă 
calificare în domeniul protecției datelor“ - GDPR4H, finanțat prin programul EU ERASMUS +.  În 
prima etapă a acestui proiect, parteneri din instituțiile de învățământ, servicii de sănătate din 3 țări 
(Germania, România și Grecia), precum și o asociație profesională transnațională au efectuat acest 
studiu. Ei au vrut să găsească răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Cum experimenteaza situția profesioniștii din domeniul sănătății după introducerea regulamentului 
european privind protecția datelor (DSGVO)? 

- Ce cunoștințe și competențe trebuie să dețină profesioniștii din domeniul sănătății pentru a  respecta 
liniile directoare? 

- Care este starea actuală a oportunităților (continue) de educație din țările respective? 

Acest document oferă baza pentru alte faze ale proiectului - elaborarea curriculei și pilotarea training-
uri. 

Respondenții nu au văzut nici o schimbare majoră în starea DSGVO, înainte de introducerea 
acesteia. În special în sectorul sănătății, protecția pacienților prin obligația de confidențialitate a 
medicilor a fost întotdeauna o cerință centrală. Cu toate acestea, din cauza dezbaterilor DSGVO în 
mass-media și consecințele încălcărilor, protecția datelor a devenit mult mai importantă în viața de zi 
cu zi. Medicii și angajații sunt adesea nesiguri și cer mai multă claritate prin formare. Mai presus de 
toate, punerea în aplicare a DSGVO în viața de zi cu zi, fără a împiedica procesele de lucru este de 
mare interes pentru respondenți. Specialiștii, a căror sarcină reală este de a vindeca pacientii, sunt 
din ce în ce împovărați cu sarcini privind protecția datelor. Spitalele nu dispun de bani pentru personal 
suplimentar din cauza bugetărilor rigide, iar medicii din practica privata de multe ori nu au 
infrastructura pentru a îndeplini cerințele DSGVO. Cu toate acestea, respondenții sunt conștienți de 
faptul că protecția datelor este un activ valoros în perioade de digitalizare și că nevoia de calificare și 
alte măsuri este mare. 

Ofițerii de protecție a datelor trebuie să fie în măsură să acționeze în mod independent și, în același 
timp, să aibă o înțelegere profundă a proceselor de muncă în sectorul asistenței medicale. Setările și 
procesele care promovează vindecarea trebuie să fie întotdeauna luate in considerare. În plus față de 
cunoștințele juridice, empatia, capacitatea de a schimba perspective și de formare anterioară într-un 
domeniu de sănătate relevant sunt, prin urmare, premisele necesare pentru ofițerii de protecție a 
datelor. 

Cursurile de perfecționare continua existente sunt foarte bine poziționate în domeniul cunoașterii 
protecției datelor. Cu toate acestea, există o lipsă de măsuri educaționale care se adresează nevoilor 
sistemului de îngrijire a sănătății mai profund și care se concentrează pe așa-numitele soft skills. 

În prezent, există o lipsă a fișei postului și a calificărilor la nivel bazate pe o astfel de descriere. 
Proiectul GDPR4H dorește să se stabilească o primă bază pentru acest lucru. 
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1. Introducere în GDPR4H 

În ultimii ani, Europa a dat peste un număr fără precedent de atacuri cibernetice în ceea ce privește 
amploarea lor la nivel global, impactul asupra sectorului de afaceri și rata de răspândire. 
Caracteristic, atacul din mai 2017 asupra Serviciului National de Sanatate al Angliei (NHS) a 
demonstrat în modul cel mai intermitent vulnerabilitățile sistemelor informatice în orice mod posibil. 
Organizațiile de sănătate sunt unele dintre cele mai de încredere entități care dețin cele mai multe 
informații sensibile despre pacienți: numele, data și locul nașterii, înregistrări medicale și detalii de 
securitate socială. Suferind de mai multe defecte (buget redus, lipsa de organizare IT, utilizarea 
excesivă a sistemelor moștenite), reprezentanții sistemului medical au devenit ținte ușoare pentru 
hackeri, și se confruntă cu din ce în ce mai multă presiune și amenințări din partea acestora. Aceste 
probleme variază de la malware-ul care compromite integritatea sistemelor și vieții private a 
pacienților la atacuri de refuz distribuit al serviciilor (DDoS). Parteneriatul nostru vizează încorporarea 
noii mentalități digitale, care se pliază pe nevoile companiilor, angajaților și tineri care învață, în timp 
ce răspunde la sistemul de certificare fragmentat în domeniu. 
 
Descrierea rezultatelor și a produselor așteptate: 

 Un curriculum DPO VET însoțit de o schemă detaliată (WBL) privind învățarea bazată pe web 
 Un curriculum de creștere a conștientizării cu privire la protecția datelor pentru angajații 

actuali și viitori în sectorul sănătății 
 Platform de web on-line pentru angajați „Data Protection Ready “ 
 Un cadru metodologic comun privind transparența și recunoașterea competențelor, precum 

și a sistemelor de validare 
 Dezvoltarea unei metodologii de urmărire treptată și bucle de feedback 
 Metodologie concretă pentru asigurarea calității și licențierea programelor școlare VET DPO 

 

2. Abordare metodologică, Colectarea și limitările datelor 

O analiza a nevoilor de formare (ANF) este necesară pentru a aborda nepotrivirile de aptitudini și 
pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele responsabililor cu protecția datelor (RPD), împreună 
cu abilități de îmbunătățire indicate în măsurile de sensibilizare pentru profesioniștii din domeniul 
sănătății, cât și pentru profesioniștii din domeniul sănătății cum ar fi personalul de curățenie sau 
furnizori, care se ocupă sau au contact cu informații. 
ANF este o abordare sistematică pentru a determina ce nevoi de formare sunt solicitate, pentru a 
identifica în care zona indivizii trebuie să fie instruiți. În mod specific, TNA este procesul de 
identificare a decalajului în formarea angajaților și a nevoilor de formare conexe. 
 
Primul pas spre punerea în aplicare a unei ANF este de a clarifica scopul formării și rezultatele 
așteptate. Scopul formării ar trebui să corespundă unui obiectiv care este legat de piața forței de 
muncă, care, în contextul nostru, este identificarea nevoilor actuale în competențe asupra 
companiilor din sectorul sănătății. 
 
Al doilea pas este identificarea comportamentului și a competențelor care sunt legate de rezultatele 
așteptate. Acest lucru se face de obicei prin colectarea de informații de la experți în domeniu. 
Colectarea datelor poate lua forma unor interviuri, focus grupuri sau sondaje. Indiferent de metoda 
utilizată, datele ar trebui să conducă la o înțelegere clară a modului în care fiecare competență 
trebuie să atingă obiectivul dorit. 
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3. Aprecierea analizei calitativă și cantitativă 

3.1. Aprecierea analizei calitativă și cantitativă în Germania 

3.2.1. Aprecierea analizei cantitativă: Sondaj online 

Sondajul on-line a fost publicat pe platforma de internet sondaj UE (https://ec.europa.eu/eusurvey/). 
Acesta conținea un chestionar digital, cu 10 întrebări. Am evaluat răspunsurile realizate din ianuarie 
pana in aprilie 2019. Grupurile noastre țintă au fost toate persoanele care lucrează în domeniul 
îngrijirii sănătății, inclusiv DPO și politicieni de sănătate. A fost un sondaj anonim pe internet. Am 
diseminat chestionarul prin e-mail către Camerele de Medicină germane, asigurări de sănătate, 
cabinete medicale private, spitale, asociații de protecție a datelor și mai mulți politicieni. În plus, am 
avut ocazia de a publica chestionarul prin buletinul informativ. Am cerut, de asemenea, parteneri de 
interviu pentru a difuza chestionarul în cadrul organizațiilor lor. Prin urmare, avem o varietate mare 
de respondenți. 
Rezultatele sunt prezentate pe scurt în tabelul următor: 
 
 
Ani de experiență de lucru: 

0 la 4 18 

5 până la 10 8 

11 la 20 19 

mai mult de 20 31 

Gol 1 

Sector: 

Sănătate 57 

Asigurare de sanatate 2 

Furnizorul de VET 9 

Serviciu public 15 

Organizație: 

Privată 40 

Publică 33 

Gol 4 
 
 
 

Ai de a face cu protecția datelor în viața de zi cu zi de lucru? 
da 69 
rar 5 
Nu 3 

Cum evaluați necesitatea protecției datelor în profesia ta? 
Foarte important 50 
Important 15 
oarecum important 6 
oarecum neimportant 3 
neimportant 1 
gol 2 

Angajat sau care desfășoară activități independente: 

Angajat 53 

Liber profesionist 18 

Gol 6 

Profesie: 

Cercetător 9 

Profesor / Trainer 9 

Medic 7 
Responsabilul cu protecția 
datelor 23 

Administrator 11 

Angajat 10 

farmacist 1 

Asistent medical 1 

fizioterapeut 2 

Tehnician de laborator 1 
Altele: Consultant; lucrător chimist; om de știință umanist; economist de sanatate; 
Coordonator; Secretar; asistent de salvare; Dezvoltator de software; IT; CEO; 
paramedic 
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Cât de mult a schimbat noul GDPR UE viața de zi cu zi la lucru? 
impact foarte mare 16 
Impact mare 27 
Impactul destul de mare 22 
Impactul destul de mic 7 
impact mic 4 
gol 1 

Organizația / compania ta va fi extrem de afectată de schimbările care introduc GDPR în viitorul apropiat. 
Complet de acord 22 
De acord 31 
Oarecum de acord 14 
Oarecum nu sunt de acord 8 
Dezacord 1 
gol 1 

Vă simțiți bine pregătit pentru noile orientări ale Regulamentului UE privind protecția datelor? 
se aplică integral 10 
Se aplică 22 
parţial se aplică 29 
Nu se aplica 4 
Nu prea se aplică 10 
Nu se aplică deloc 1 
Alte: 1 

Ce fel de formare ai primit deja? 
instruire externă  35 

formare inhouse pentru angajați  21 
curs online  7 
studiu individual 42 
Jurnale și alte suporturi  36 
Internet  37 
nimic 3 
Altele: Televiziune 

Ce fel de metoda de formare credeți că este cea mai eficientă în domeniul protecției datelor? 
Munca bazată pe învățare  47 
Studii de caz 

 

34 
manualele 12 
cursuri online 27 
sală de clasă 20 
Invatatura amestecata 14 
Nu stiu 4 

Altele: Auto-studiu (ca fiecare caz este diferit); formare externă 

În opinia dumneavoastră, ce este important pentru credibilitatea unui responsabil cu protecția datelor? 
Comunicare  22 
Luarea deciziilor 17 
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Managementul conflictelor  17 
Managementul riscului 31 
Digital / competențe IT 35 
Competențe de siguranță a procedurilor 30 
Cadrul juridic 38 
Nu stiu 5 
Altele: managementul timpului, cunoștințe generale, specificații orientate spre practică de către autoritățile de 
supraveghere; Interesul și înțelegerea protecției datelor; asertivitate 

Ce te astepti de la un RPD care lucrează în domeniul asistenței medicale? Ce fel de abilități și competențe sunt 
importante? 

Facilitează manipularea cerințelor de protecție a datelor 48 
Este familiarizat cu cerințele dumneavoastră de la locul de 
muncă 27 

Știe cum să explice punerea în aplicare 32 
Este orientat către securitate 24 

Ia în considerare dificultățile de protecție a datelor  30 

Știe toate detaliile legale referitoare la protecția datelor 37 
Poate convinge angajații 25 

Este familiarizat cu procedurile de operare interne 38 

Altele: În afară de cunoștințe juridice: cunoștințe IT, securitate IT, cunoștințe de afaceri, cunoștințe despre asistența 
medicală, în special în tratamentul pacienților; Are ca scop o soluție practică 

În opinia dumneavoastră, ce este important pentru credibilitatea unui responsabil cu protecția datelor? 

Asigurarea calității îndeplinirii complete și corecte a 
sarcinilor sale trebuie asigurată în mod regulat printr-o 
organizație externă pentru asigurarea calității 22 

Aș prefera o RPD internă, pentru că este mult mai 
familiarizat cu procesele interne. 34 
RPD trebuie să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile 
complet independent cu autoritatea de a acționa în mod 
autonom și fără niciun conflict de interese. 49 

Asigurarea calității îndeplinirii complete și corecte a 
sarcinilor sale ar trebui asigurată prin autocontrol și 
reflecție. 30 
Aș prefera un RPD extern, pentru că are mai multă 
experiență și o rețea mai bună pentru un schimb periodic de 
cunoștințe. 17 

Aș prefera un RPD extern, pentru că este mai independent. 12 

Altele: RPD ar trebui să fie integrați în dezvoltarea proceselor; supraveghere internă și externă 
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Rezultatele acțiunii chestionarului din Germania: 
 
În ceea ce privește profesia, RPD reprezintă grupul ocupațional, care are cea mai mare rată de 
răspuns în sondajul nostru (23 persoane din 77). Deși RPD au răspuns cel mai mult și sunt în mod 
evident conștienți de protecția datelor, putem spune că majoritatea respondenților care lucrează în 
domeniul îngrijirii sănătății sunt, de asemenea, conștienți de protecția datelor și se ocupă cu aceasta 
în viața de zi cu zi (69 de persoane din 77). Respondenții evaluează necesitatea protecției datelor în 
profesia lor, fie ca fiind foarte importantă (50 de persoane din 75) sau importantă (15 persoane din 
75). Modificările pe care noul regulament de protecție a datelor (GDPR) le introduce în fiecare zi de 
viață profesională sunt de asemenea foarte bine cotate (12 persoane din 76 observă un impact foarte 
mare asupra vieții lor profesionale de zi cu zi, 22 de persoane din 76 văd un impact mare asupra 
rutinei lor zilnice de lucru și 22 de persoane din 76 observă un impact destul de mare asupra rutinei 
lor de zi cu zi). Acest lucru confirmă concluziile noastre din analiza calitativă, deoarece participanții au 
remarcat, de asemenea, creșterea gradului de conștientizare, inclusiv o incertitudine în rândul 
oamenilor, din cauza lipsei de orientări și indicații concrete pentru implementarea protecției datelor 
în viața de zi cu zi. De asemenea, respondenții cred că organizațiile, în care lucrează, vor fi puternic 
afectate în viitorul apropiat. 
 
Majoritatea respondenților observă o lipsă de pregătire și se simt mai mult sau mai puțin bine 
pregătiți (29 de persoane din 76). 10 persoane din 76 nu se simt bine pregătite; in schimb 10 
respondenți consideră că sunt foarte bine pregătiți sau chiar bine pregătiți (22). Astfel, observăm o 
împărțire între cât de sigur se simt respondenții în tratarea noii reglementări de date. Acest lucru ar 
putea fi influențat de rata mare a RPD, care au răspuns la chestionar.  
În plus, pentru respondenți, învățarea pe bază de muncă (47), studiile de caz (34) și cursurile online 
(27) sunt cele mai eficiente metode de instruire pentru protecția datelor. Acest lucru confirmă, de 
asemenea, afirmațiile analizei cantitative din Germania, deoarece importanța instrucțiunilor 
orientate către locul de muncă și a învățării orientate spre practică a fost clar subliniată. Cursurile 
online simplifică sarcina probei pentru organizații - în special în marile companii. Pentru organizațiile 
mari, cu mulți asociați, cursurile online anuale sunt extrem de eficiente și economisesc costuri. 
Rezultatele evaluării participanților arată că fondul legal și familiarizarea cu procedurile interne de 
operare ale unei organizații sunt competențe importante pentru RPD. De asemenea, RPD trebuie să-
și poată îndeplini sarcinile complet independent, cu autoritatea de a acționa autonom și fără niciun 
conflict de interese. În tabelul de mai sus este prezentat în detaliu ratingul competențelor. 
  

3.1.2. Stabilirea și Participanții de analiză calitativă (interviuri și focus grupuri) 

Analiza referitoare la protecția datelor calitative constă în două părți: interviuri personale și discuții 
de grup (două focus grupuri au fost facilitate prin întâlniri cu prezență și un focus grup a fost 
intervievat în scris). Studiul a avut loc în perioada ianuarie-aprilie 2019. Interviurile au fost efectuate 
prin telefon și înregistrate. Evaluarea este publicată anonim, iar înregistrările vor fi stocate până la 
sfârșitul acestui proiect și apoi șterse. 
 
Persoanele chestionate au avut următoarele condiții: 

 medic, 20 de ani de experiență profesională; cabinet propriu 
 medic șef într-o clinică, 30 de ani de experiență profesională 
 Psihoterapeut privat, 30 de ani de experiență profesională 
 Psihoterapeut în formare 
 Psihoterapeut, angajat într-o clinică, 5 ani de experiență profesională 
 Farmacist, farmacie proprie 
 farmacist salariat 
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 CEO-ul unei companii de asigurări de sănătate, 40 de ani de experiență profesională 
 Angajat, al unei companii farmaceutice 
 CEO-ul unei companii de asigurări de sănătate, 20 de ani de experiență profesională 
 Profesor de stiinte medicale, 20 de ani de experiență profesională 
 Ofițer de protecție a datelor anagajat într-o clinică 
 Ofițer de protecție a datelor și consultant independent, 20 de ani de experiență profesională 
 Ofițer de protecția a datelor angajat într-o universitate, 15 ani de experiență profesională 
 Responsabil cu protecția datelor și Auditor în domeniul asistenței medicale, 20 de ani de 

experiență profesională 
 Ofițer de protecție a datelor și formator independent 
 Expert Senior în furnizarea de medicamente, Șef de formulă (chimie), 20 de ani de experiență 

profesională 
 Manager zonal în asigurări, 35 de ani de experiență profesională 
 Asistent social, terapeut social, supervizor, 30 de ani de experiență profesională 
 Dactilograf la un spital, asistent dentar instruit, de 20 de ani de experiență profesională 
 Broker de asigurare, 60 de ani de experiență profesională 

 
 Acești oameni au participat la focus grup: 
 Focus grup 1: 
 Ofițer de protecție a datelor în domeniul asistenței medicale, activități independente 
 CEO-ul unei companii medicale 
 Politician cu accent pe sănătate 
 Responsabil cu protecția datelor, angajat într-o clinică 
 Profesor VET pentru Sănătate 
 Psihoterapeut, angajat într-o clinică 
 Focus Grup 2: 
 Director al Departamentului de Anatomie Clinic-funcțional, 35 de ani de experiență 

profesională 
 Fost medic chirurg șef, 30 de ani de experiență profesională 
 Student la Școala de Asistente Medicale, 4 ani de experiență profesională 
 Student de Medicină, 4 ani de experiență profesională 
 Focus Grup 3: 
 RPD Corporativ, 30 de ani de experiență profesională 
 Șef al unui departament de management al pacientului (spital), 5 ani de experiență 

profesională 
 Consilier privind protecția datelor, 1 an de experiență profesională 
 Consultant corporativ, 1 an de experiență profesională 
 Consilier privind protecția datelor în domeniul asistenței medicale, 3 ani de experiență 

profesională 
 RPD și expert juridic pentru domeniul asistenței medicale, 23 de ani de experiență 

profesională 

3.1.3. Declarațiile respondenților cu privire la situația actuală și provocările pentru protecția datelor 
în domeniul sănătății 

În ceea ce privește problema ce a fost modificată prin GDPR în Germania avizul de consens al RPD a 
fost că s-a schimbat puțin în comparație cu situația anterioară. RPD au raportat că detaliile 
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modificate, cum ar fi importanța și implementarea auditurilor protecției datelor, precum și jurnalele 
de procedură sau RPD trebuie acum să lucreze spre instituirea unui sistem de management al 
protecției datelor. Răspunsurile profesioniștilor din domeniul sănătății au diferit în ceea ce privește 
pozițiile lor profesionale și implicarea lor în punerea în aplicare a modificărilor. Dar cei mai mulți 
dintre RPD și profesioniștii din domeniul sănătății au confirmat faptul că protecția datelor și formarea 
angajaților a fost practică standard înainte ca GDPR să fie pus în aplicare. În Germania, a existat o 
lege restrânsă de protecție a datelor de peste ani și mai ales în domeniul asistenței medicale în cazul 
în care confidențialitatea medic-pacient a avut întotdeauna o prioritate - ruperea confidențialității 
medic-pacient este chiar o infracțiune. RPD a raportat că, în trecut, au existat mai puține sancțiuni 
pentru nerespectarea normelor, astfel încât organizațiile în general au tratat în mod diferit 
reglementările. 
Prin aceste descoperiri, putem spune că noul GDPR în Germania a influențat gradul de conștientizare 
a protecției datelor și a împins înainte punerea în aplicare. Atenția publică promovată prin 
intermediul mass-media publică și socială, de asemenea, a fost urmată de o mare incertitudine în 
ceea ce privește regulile GDPR și consecințele sale în formă de sancțiuni grele. Prin urmare, 
conștientizarea și interesul pentru protecția datelor a crescut. Unii profesioniști din domeniul 
sănătății s-au plâns de lipsa de claritate în ceea ce privește punerea în aplicare și seria de sancțiuni 
severe pentru nerespectare. Ce poate fi comunicat și cui? Ce canale de comunicare sunt permise? 
Adesea GDPR este interpretat greșit și uneori chiar și avocații pot da informații înșelătoare. 
Mai mult decât atât, cadrele medicale și RPD au raportat că punerea în aplicare a GDPR a cauzat 
multă muncă suplimentară și o creștere a birocrației. Acest lucru este menționat în special în ceea ce 
privește „sarcina probei” datorată GDPR care duce la datoria de documentare. Pentru 
implementarea GDPR, au fost schimbate procese organizaționale, cum ar fi contractele de tratament, 
contractele cu partenerii de afaceri, formularele și proiectele. Declarațiile de confidențialitate 
trebuiau schimbate sau chiar create. Reglementările stricte pentru ștergerea datelor trebuiau 
implementate; și toate aceste procese trebuie documentate. Aceasta înseamnă multă muncă 
suplimentară în domenii care nu sunt principalele sarcini ale profesioniștilor din domeniul sănătății. 
Înseamnă mai mult timp, mai mult personal, mai multe resurse financiare. Cu toate acestea, RPD 
intervievați consideră, de asemenea, că GDPR este „un pas în direcția bună”. Un motiv declarat este 
că utilizarea incorectă a datelor nu poate fi evitată fără a impune limite legale. 
 
Declarațiile privind situația actuală juridică a protecției datelor cu privire la sănătate 
 
În Germania avem o situație unică, deoarece legile federale germane se aplică pe lângă legile fiecărui 
stat federal. Legile privind asistența medicală sunt guvernate de legile fiecărui stat federal și diferă 
unele de altele. De exemplu, statele federale au propriile legi federale de spital. Mai mulți RPD 
intervievați consideră că este necesară armonizarea legislației și reducerea complexității legale. Din 
cauza complexității juridice, este aproape imposibil chiar și pentru RPD cu experiență să ia în 
considerare toate diferențele dintre diferitele acte de protecție a datelor din fiecare stat federal 
german. Mai mult, Asistența medicală nu mai este legată de regiuni, iar tratamentul este 
interdisciplinar, transregional și adesea transnațional. Prin urmare, cooperarea trans- și 
internațională are nevoie de armonizarea legislației. Cercetările medicale sunt de asemenea 
transfrontaliere. RPD au raportat că, în special, cercetarea medicală ar trebui să se bazeze pe 
orientări clar definite, care trebuie discutate în organismele competente și comisiile de etică pentru a 
elimina zonele gri legale. În acest context, un RPD a menționat, de asemenea, armonizarea 
instrucțiunilor și recomandărilor asociațiilor de asistență medicală din diferite state federale 
germane. 
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Declarațiile cu privire la situația financiară a Protecția Datelor 
Persoanele intervievate, indiferent dacă RPD sau profesioniști din domeniul sănătății observă o lipsă 
de resurse financiare pentru implementarea protecției datelor și pentru găsirea de soluții în afacerile 
zilnice care sunt conforme cu GDPR. GDPR determină costuri suplimentare pentru angajații calificați 
și procese. Sistemele IT și echipamentele medicale trebuie să fie inovate astfel încât să fie adecvate 
reglementărilor de protecție a datelor. Un RPD a raportat că unele organizații precum spitalele nu au 
mai mulți bani pentru protecția datelor și, prin urmare, trebuie să redistribuie bugetul dat și să 
economisească bani în alte domenii, ceea ce duce la o schimbare interorganizativă a priorităților. 
Există organizații din sectorul sănătății care nu pot transfera costuri pentru clienți, cum ar fi 
companiile din alte sectoare. Prin urmare, conducerea trebuie să facă toate eforturile pentru a lua în 
serios protecția datelor și pentru a asigura condiții adecvate. 
 
 
Declarațiile privind sistemele IT, hardware și software 

RPD și profesioniștii din domeniul sănătății consideră că marile provocări pentru protecția datelor în 
asistența medicală sunt soluțiile IT care respectă GDPR și finanțarea acestora. De exemplu, un RPD 
consideră că una dintre cele mai dificile părți este crearea unor sisteme IT sigure, care să poată 
garanta rețeaua și interoperabilitatea diverselor părți interesate, cum ar fi medicii și companiile de 
asigurări de sănătate. RPD au menționat, de asemenea, că noile cerințe de protecție a datelor trebuie 
integrate în programarea sistemelor informatice. De exemplu, sistemele trebuie să fie configurate 
într-o manieră care să permită pacienților să își ia datele cu privire la sănătate cu ei. De asemenea, 
jurnalul de sistem ar trebui să poată fi citit nu numai de către experți informatici, ci și de către ofițerii 
de protecție a datelor. 
În plus, profesioniștii din domeniul sănătății au menționat că, de la punerea în aplicare a GDPR, 
aplicațiile utilizate frecvent nu mai sunt permise fără a stabili alternative. Datele pacientului nu pot fi 
trimise prin e-mail, iar comunicarea prin mesageri precum whatsapp este interzisă. De asemenea, 
soluțiile de protecție a datelor pentru echipamentele medicale trebuie să fie practicabile în afaceri 
zilnice și să respecte eforturile de protecție a datelor. În caz contrar, protecția datelor va fi 
considerată doar un obstacol. De exemplu, angajaților trebuie să li se ofere software și hardware 
securizat, cum ar fi hard disk-urile criptate, astfel încât să poată lucra în diverse locații într-o manieră 
conformă cu legile privind protecția datelor. În ceea ce privește protecția datelor, profesioniștii din 
domeniul sănătății s-au gândit și la înregistrările electronice de sănătate. Registrul electronic de 
sănătate este o bază de date planificată în țările de limbă germană (în Austria (deja realizate), Elveția, 
Germania), care este un subiect foarte controversat, în special în Germania. Dacă fișa medicală 
electronică colecta toate datele medicale ale unei persoane într-un loc centralizat, ar putea exista un 
pericol masiv de atacuri cibernetice. Un profesionist din domeniul sănătății a numit sistemul DATEV 
ca model de rol pentru asistența medicală. Ca și DATEV, care este un sistem închis pentru impozite, 
ar trebui să existe un sistem IT, în care pacienții au suveranitatea datelor asupra datelor lor sensibile. 
 
Declarațiile privind gradul de sensibilitate a pacienților și a cadrelor medicale la protecția datelor 
Deși sensibilitatea la protecția datelor a crescut de la punerea în aplicare a GDPR, declarațiile 
respondenților cu privire la tipul de sensibilitate au fost destul de diferite. Aceste declarații ale RPD și 
ale profesioniștilor din domeniul sănătății reflectă un grad divergent de conștientizare pentru 
protecția datelor. Profesioniștii din domeniul sănătății raportează o creștere a gradului de 
conștientizare a pacienților care doresc să știe cine are acces la datele lor și cine solicită ștergerea 
datelor lor. Mai mulți RPD au menționat, de asemenea, creșterea reclamațiilor privind protecția 
datelor. Un terapeut a raportat despre experiența sa cu Terapia de grup în care schimbul de date 
sensibile a făcut parte din terapie. Un terapeut a raportat despre experiența sa cu Terapia de grup în 
care schimbul de date sensibile a făcut parte din terapie. „Confidențialitatea este o contribuție 
importantă la o terapie de succes.” Pe de altă parte, pacienții se plâng, de exemplu, că datele lor nu 
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sunt transmise automat la spitale sau că soții nu pot obține rezultatele testelor medicale fără 
permisiunea prealabilă. În plus, diverși profesioniști din domeniul sănătății observă, de asemenea, o 
lipsă de sensibilitate în ceea ce privește manipularea datelor în rândul colegilor și au confirmat 
necesitatea unor instruiri de sensibilizare în domeniul protecției datelor atunci când se întreabă 
despre acestea. 

3.1.4 Declarațiile privind cunoștințele și abilitățile angajaților în Sănătate 

Asistența medicală este un sector larg, cu diferite instituții, organizații și grupuri profesionale, 
furnizori de sisteme IT și alte servicii. În cadrul acestei rețele complexe sunt gestionate și prelucrate 
date sensibile ale pacienților. Concluziile sugerează că pentru implementarea protecției datelor în 
comportamentul profesioniștilor din domeniul sănătății este important să se realizeze orientarea 
către practică. Aceasta înseamnă că profesioniștii din domeniul sănătății au nevoie de instrucțiuni de 
protecție a datelor orientate către grupuri țintă, care iau în considerare și locul lor de muncă specific. 
Datorită declarațiilor RPD și a profesioniștilor din domeniul sănătății, putem rezuma principalele 
abilități soft ale profesioniștilor din domeniul sănătății în ceea ce privește protecția datelor: 

- Empatia 
- Să fie conștient de poziția pacienților și să ia în serios drepturile lor 
- Să fie capabil de a schimba perspectiva: care ar fi interesul meu, dacă aș fi fost pacientul? 
- Să fie capabil să reflecte faptele sale și să estimeze consecințele (evaluarea impactului) 
- Prudența în timpul proceselor de lucru 
- Să fie liberi de prejudecăți 
- Asertivitatea în ceea ce privește instrucțiunile de ilegalitate din mediul lor 

 
Angajații din profesiile de sănătate ar trebui să fie împuterniciți să indice colegii care realizează 
greșeli privind protecția datelor. Pentru unii RPD, este important ca organizația să implementeze o 
cultură a erorilor deschise, pentru a permite o discuție deschisă a pierderii de date, iar angajații 
trebuie să fie abilitați să pună întrebări critice despre procesele de lucru pentru a le optimiza. 
Universitățile și furnizorii de educație profesională trebuie să ofere module de cunoștințe și instruire 
pentru protecția datelor în programele lor. De asemenea, dezvoltatorii de software ar trebui să fie 
conștienți de protecția datelor și să ia în considerare necesitățile legale ale produselor lor. 

3.1.5. Declarațiile privind cunoștințele și abilitățile de RPD în Sănătate 

Această descriere a abilităților necesare ale RPD în asistența medicală se bazează pe concluziile 
analizei noastre calitative și a profilului profesional german al unui RPD, furnizat de „Asociația 
Profesională a RPD din Germania” (BVD eV) (https: // www. bvdnet.de/berufsbild/). Acest profil 
profesional nu este încă recunoscut de guvernul german și este o ofertă a asociației numite. Profilul 
profesional descrie expertizele RPD generale și este disponibil în germană și în engleză. 
 
Cunoștințele de specialitate de ansamblu sunt structurate în 3 părți: 

 Procese și organizare (economie) 
 Sisteme IT și aplicații 
 Protecția datelor - reglementările legale 

Din cauza cunoștințelor specifice suplimentare pe care un RPD trebuie să le aibă pentru diferitele 
locuri de muncă din asistența medicală, au considerat mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, 
un RPD pentru îngrijirea sănătății ar trebui să aibă o educație de bază în asistența medicală (medic, 
terapeut, asistent medical etc.). În Germania, instruirile pentru RPD nu sunt o educație profesională 
inițială, ci o calificare suplimentară. Educația de bază în asistența medicală ar putea spori înțelegerea 
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proceselor de muncă într-un spital, de exemplu, și impactul protecției datelor asupra acestora. Un alt 
exemplu este cercetarea medicală pentru care un RPD are nevoie de cunoștințe specifice despre 
legile medicamentelor. În legătură cu această problemă, profesioniștii din domeniul sănătății au 
subliniat faptul că RPD au nevoie de empatie în ceea ce privește vârsta, situația de muncă și 
calificarea angajaților din asistența medicală. Empatia este cea mai menționată abilitate de care are 
nevoie RPD pentru munca sa. Ei nu ar trebui să-și consilieze clienții doar în termeni legali, ci și în ceea 
ce privește nevoile umane și eficiența proceselor de lucru. RPD trebuie să poată diferenția între 
personalul unui departament de cercetare al unei companii farmaceutice, al unei asigurări de 
sănătate, al unui spital sau al unui cabinet privat. Responsabilitățile unui RPD sunt scrise în GDPR - în 
special în articolul 39. Un RPD are o funcție de consultanță și audit. RPD poate ajuta la dezvoltarea 
proceselor și la auditul acestora, dar în ceea ce privește GDPR, el/ea nu este responsabil pentru 
implementarea protecției datelor. Responsabilitatea implementării revine directorilor manageri. 
Răspunsurile RPD sugerează, de asemenea, că solicitaările privind cunoștințele experților depind de 
tipul și mărimea unei organizații. Mai ales procesele dintr-un spital sunt diferite de cele din 
activitatea zilnică a unui medic rezidențial. Angajații din asigurările de sănătate trebuie să se 
confrunte cu alte probleme decât terapeuții. 
 
RPD intervievați au menționat următoarele abilități pentru munca lor: 

 gândire analitică și structurată 
 Abilitatea de a lucra independent 
 Asertivitatea și persuasiunea  
 Receptivitatea și de gândire rapidă 
 abilități de luare a deciziilor și capacitatea de compromis  
 Capacitatea de a înțelege corelații interorganizaționale complexe  
 Să știe să optimizeze procesele organizaționale și operaționale, precum și structura de 

comunicare conform GDPR  
 Cunoștințe profunde despre situația zilnică a clienților  
 Cunoștințe despre diferite departamente și formularea lor specifică (limbaje tehnice)  
 Aptitudini pentru evaluarea riscurilor  
 Abilitatea de a comunica un subiect sec într-un mod interesant și orientat către soluții  
 Abilități sociale de a comunica cu diferite grupuri țintă (medici șefi, precum și asistente, 

de ex.)  
 Gestionarea conflictelor în funcția lor de punct de contact pentru reclamații și întrebări 

ale angajaților, managerilor, pacienților și chiar ale autorităților de supraveghere 
 Conștientizarea problemelor în timpul comunicării în caz de întrebări și reclamații  
 Să știe cum să facă față conflictelor de interese  
 Capacitatea de a se pune în locul altora 

 
RPD a descris diferențele dintre RPD intern și extern în modul descris mai jos:  

 RPD interni au o mai bună cunoaștere despre procesele, cultura unei organizații, dar sunt 
mult mai dependenți de ierarhie  

 RPD externi sunt mai independenți, au perspective multiple datorită colaborării cu 
diferite organizații, dar nu sunt atât de profund familiarizați cu procesele și cultura 
organizației. 
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Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății accentuează importanța unei atitudini etice a RPD. Un 
focus grup a dezvoltat ideea de a asigura acest lucru printr-un „cod de conduită“, verificat de un 
certificat oficial. Profesioniștii din domeniul sănătății au menționat următoarele abilități pentru RPD: 

 RPD ar trebui să aibă o înțelegere clară, care detaliază protecția datelor unui anumit grup 
profesional și la locul de muncă în nevoile de îngrijire a sănătății.  

 Un RPD are nevoie de multă empatie pentru a înțelege nevoile zilnice ale clienților săi și 
de a găsi un limbaj comun, astfel încât să poată face față rezistenței pe care ar putea-o 
întâlni. El ar trebui să fie în măsură să convingă personalul de curățenie precum și 
medicul șef. Nu numai procesele sunt diferite în diferite tipuri de organizații, dar, de 
asemenea, trebuie să fie luate în considerare fondul și imaginea de sine a grupurilor 
profesionale. 

 RPD ar trebui să fie conștient de sensul și necesitatea protecției datelor în situațiile 
speciale de îngrijire a sănătății.  

 RPD ar trebui să fie în măsură să reflecte comportamentul său propriu. 
 RPD ar trebui să poată să predea folosind situații concrete și limbaj practic din afacerile 

zilnice, astfel încât cursanții să poată înțelege protecția datelor într-o manieră practică. 
Personalul de curățenie, de exemplu, ar trebui să știe că pot exista documente cu date 
sensibile în deșeuri și cum ar trebui să se ocupe de acestea. Terapeutul ar trebui să-și 
închidă laptopul atunci cînd părăsește camera chiar și pentru o clipă. De asemenea, 
medicii ar trebui să fie conștienți atunci când vorbesc despre pacienții înafara unei 
camere închise. 

 RPD ar trebui să poată să vadă consecințele comportamentului ilegal și să stabilească 
mecanisme de prevenire 

 RPD are nevoie de o gândire orientată spre soluții, în scopul de a găsi soluții practice 
pentru practica de zi cu zi 

 RPD ar trebui să ia în considerare faptul că profesioniștii din domeniul sănătății au âinut 
cont și în trecut de confidențialitatea medicală, dar nu sunt obișnuiți cu provocările în 
vremurile digitalizării. 

3.1.6. Declarațiile privind recomandările și cele mai bune practici pentru formare 

În Germania, training-uri și curricula pentru RPD diferă în conținutul și durata lor, pentru că nu există 
nicio reglementare oficială. De asemenea, situația juridică complexă în 16 state germane diferite nu 
face lucrurile mai ușoare. Există antrenamente cu o durată de 3 zile, precum și cu 3 săptămâni (vezi 
analiza programelor, capitolul 4.2). Mai ales, abilitățile soft nu sunt o parte importantă a instruirilor. 
Dar profesioniștii din domeniul sănătății, precum și RPD au subliniat necesitatea predării abilităților 
soft sau a „abilităților psihologice” pentru RPD. A fost menționată necesitatea instruirii în abilitățile 
de prezentare, facilitarea abilităților, medierea și comunicarea. 
 
Următoarele metode de formare menționate de RPD în cadrul formărilor privind protecția datelor: 

 Formatorul explică protecția datelor cu exemple din propria sa experiență 
 Studii de caz 
 Utilizarea de manuale 
 Explicarea problemelor de protecție a datelor cu un model de organizare  
 Formare bazată pe web, VOOCs, MOOCs, eLearning 
 Lucru de grup 
 Predare interactivă 
 Elevii discută proiecte de la activitatea lor de zi cu zi, în sala de clasă 
 Schimbarea perspectivei  
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Pentru manageri și RPD, cel mai eficient mod de a preda protecția datelor pentru angajați sunt 
modulele de e-learning cu control ulterior al succesului învățării, deoarece angajatorul poate 
documenta instruirile cu ușurință și își poate îndeplini obligațiile de dovadă. Dar pentru a implementa 
protecția datelor într-un mod adecvat, mai mulți RPD și profesioniști din domeniul sănătății au 
declarat necesitatea unor explicații bazate pe locul de muncă cu privire la procedurile de operare ale 
angajaților care integrează instrucțiunile de protecție a datelor. Instruirile trebuie să răspundă 
nevoilor grupului țintă. Aceasta este, de asemenea, descrisă ca fiind cea mai bună practică. Un RPD 
recomandă combinarea modulelor eLearning cu învățarea bazată pe muncă. 
 
Următoarele metode de formare pe care RPD și personalul medical le-au menționat pentru 
sensibilizarea angajaților: 

 Jocul de rol pentru a reflecta comunicarea cu pacienții 
 Schimbarea perspectivei 
 Arată consecințele utilizării necorespunzătoare a datelor 
 Vizitarea diferite locuri de muncă și accentuarea conștientizării implementării protecției 

datelor 
 Creșterea gradului de conștientizare privind comunicarea între colegi 

 

3.2. Aprecierea analiză calitativă și cantitativă în Grecia 

3.2.1. Constatările analizei cantitative: Sondaj online 

Sondajul online a avut loc din ianuarie 2019 până în aprilie 2019. Per total, 177 de persoane au 
raspuns la sondaj. Caracteristicile eșantionului respondenților sunt prezentate mai jos. Multitudinea 
dintre aceștia reprezintă furnizorii din sectorul VET sau de sănătate și care lucrează în sectorul privat. 

Experiența profesională 
 Răspunsuri 

0-4  19 

5-10  36 

11-20  70 

Mai mult 
de 20 

 50 

Niciun 
raspuns 

 2 

 

 Răspunsuri 
Sănătate  66 
Produse 
farmaceutice 

 13 

furnizor de VET   88 
Asigurare de 
sănătate 

 5 

Serviciu public  11 
Niciun raspuns  14 

Sector 

  
Organizare: 
  Răspunsuri 

Public  20 

Privat  150 

Tip de angajare: 
  Răspunsuri 
Liber 
profesionist  

 22 

Angajat  149 
Şomerii  1 
Niciun 
raspuns 

 5 
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Niciun 
raspuns 

 7 

 

 
Mai precis, profesiile persoanelor care au răspuns la sondaj sunt după cum urmează: 
 

Profesie Răspunsuri 
Doctor 16 
Asistent 
medical 

7 

Dentist 1 
Secretar în 
unitatea 
medicală 

3 

psihoterapeut 6 
fizioterapeut 14 
Responsabilul 
cu protecția 
datelor 

9 

 

Profesie Răspunsuri 
Administrator 14 
Angajat 34 
Alternative 
terapeut 

1 

Tehnician de 
laborator 

2 

Cercetător  9 
Profesor / 
Trainer 

75 

Alte 24 
Niciun raspuns 3 

 

 
Majoritatea respondenților se ocupă de protecția datelor în viața lor de zi cu zi și consideră că o 
necesitate foarte importantă în profesia lor, după cum se poate observa din răspunsurile la 
următoarele întrebări.  
 

1. Ai de a face cu protecția datelor în viața 
de lucru de zi cu zi? 
  Răspunsuri 
da  142 
Nu  17 
Rar  18 
Nici un 
raspuns 

 0 

 
 
 
 
 
 

2. Cum apreciați necesitatea protecției 
datelor în profesia ta? 
  Răspunsuri 
Foarte 
important 

 93 

Important  57 
oarecum 
important 

 19 

Oarecum nu 
este important 

 7 

Nu e 
important 

 1 

Neimportant  0 
Niciun raspuns  0 

 

 
Când este vorba de introducerea GDPR și impactul acesteia asupra organizațiilor lor, răspunsurile 
demonstrează că majoritatea respondenților consideră că GDPR are un impact semnificativ și că 
organizațiile lor vor fi afectate de aplicarea acesteia; în același timp, ei se simt bine pregătiți pentru 
introducerea noilor orientări. 
 

3. Cât de mult a schimbat noul GDPR UE 
viața de lucru de zi cu zi? 

  Răspunsuri 
impact foarte mare  13 

4. organizația / compania dvs. va fi extrem de 
afectată de schimbările care introduc GDPR în 
viitorul apropiat. Ești de acord? 

  Răspunsuri 
Complet de acord  31 
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impact mare  31 
Impactul destul de 
mare 

 43 

Impactul destul de 
mic  

 48 

impact mic  31 
Fara impact  11 
Niciun raspuns  0 

 

De acord  58 
Oarecum de acord  59 
Oarecum nu sunt de 
acord 

 15 

Dezacord  9 
Complet de acord  2 
Niciun raspuns  3 

 

 

 
Pe baza rezultatelor studiului, în Grecia, formarea internă, auto-studiul și internetul au fost cele mai 
importante canale pentru a fi instruiți în GDPR. Când este vorba de tipul de formare pe care le 
consideră mai eficiente, majoritatea respondenților au considerat învățarea combinată ca cel mai 
eficient. 
 

6. Ce fel de formare ai primit deja? 
  Răspunsuri 
instruirea 
externă 

 25 

formare  
internă 
pentru 
angajați 

 70 

curs online  32 
Autodidact  54 
Jurnale și alte 
suporturi 

 21 

Internet  69 
Niciunul  29 

7. Ce fel de metodă de formare credeți că 
este cea mai eficientă în domeniul 
protecției datelor? 
  Răspunsuri 
învățarea 
bazată pe 
muncă 

 35 

Studii de caz  63 
manualele  38 
instruire 
online 

 56 

sală de clasă  36 
Invatatura 
amestecata 

 82 
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Alte:  1 
Niciun 
raspuns 

 1 

 

Nu știu  7 
Alte:  0 
Niciun 
raspuns 

 2 

 

Studiul ofera perspective utile asupra aptitudinilor și competențelor pentru un responsabil cu 
protecția datelor (RPD) în sectorul de sănătate. 

 
 
 

8. Ce te astepti de la un RPD care lucrează în domeniul asistenței medicale? Ce fel de abilități și 
competențe sunt importante? 
  Răspunsuri 
Facilitează manipularea cerințelor de protecție a datelor  85 
Este capabil să convingă angajații   17 
Este foarte bine orientat spre securitate   57 
Este familiarizat cu cerințele postului   69 
Ia în considerare dificultățile de securitate a datelor   63 
Știe toate detaliile legale privind protecția datelor   110 
Este familiarizat cu procedurile interne   70 
Știe cum să explice aplicarea procedurilor de securitate   66 
Altele:   0 
Niciun răspuns  2 

 

 
9. În opinia dumneavoastră, ce este important pentru credibilitatea unui responsabil cu 
protecția datelor? 
  Răspunsuri 
Asigurarea calității îndeplinirii complete și corecte a sarcinilor sale 
ar trebui asigurată prin autocontrol și autoreflecție / autocritică 

 56 

Asigurarea calității îndeplinirii complete și corecte a sarcinilor sale 
ar trebui asigurată în mod regulat printr-o organizație externă 
pentru asigurarea calității  

 75 

Ofițerii de protecție a datelor (OPD) ar trebui să poată să își 
îndeplinească sarcinile complet independent, cu autoritatea de a 
acționa în mod autonom și fără niciun conflict de interese. 

 88 

65

39

40

57

53

67

99

24

0

1

0 20 40 60 80 100 120

COMMUNICATION SKILLS

DECISION MAKING

RISK MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT

DIGITAL/IT SKILLS

SAFETY PROCEDURE SKILLS

LEGAL BACKGROUND

I DON'T KNOW

OTHER:

NO ANSWER

In your opinion, what are the skills and competences that are currently missing from 
the DPOs in the Health sector 
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Aș prefera un RPD extern, pentru că el / ea are mai multă 
experiență și o rețea mai bună din cauza unui schimb mai regulat 
de cunoștințe. 

 31 

Aș prefera un RPD extern pentru că este mai independent.  20 
Aș prefera un responsabil intern cu protecția datelor (RPD), pentru 
că este mult mai familiarizat cu procedurile interne. 

 75 

Altele:  0 
Niciun raspuns  1 

 

3.2.2. Stabilirea și Participanții de analiză calitativă (interviuri și focus grupuri) 

Cercetarea calitativă, care a avut loc în Grecia a constat în focus grupuri și interviuri aprofundate. 
Toate focus grupurile au fost realizate în format persoană cu persoană și au fost facilitate de un 
coordonator al grupului de focalizare. Interviurile aprofundate au fost realizate personal sau prin 
skype. Interviurile au fost semi-structurate și au oferit posibilitatea intervievatilor de a adăuga în mod 
liber probleme pe ordinea de zi pe care le-au considerat pertinente. Toate cercetările au respectat 
regulile de etică a cercetării și reglementările privind datele de confidențialitate. Evaluarea 
rezultatelor este publicată în mod anonim, în timp ce înregistrările audio vor fi stocate până la 
sfârșitul proiectului și apoi vor fi șterse. Focus grupurile și interviurile în profunzime au atras o 
mulțime de actori care permit descoperiri semnificative și nuanțate. 
 
Mai precis, cu focus grupuri și interviuri în profunzime, proiectul a avut ocazia de a asculta opiniile și 
să câștige din cunoștințele unui grup divers de profesioniști și experți. O atenție deosebită a fost 
acordată pe selectarea de specialiști și experți, în scopul de a asigura o imagine variată și detaliată cu 
privire la provocările actuale cu care responsabilii cu protecția datelor în sectorul sănătății se 
confruntă, și în același timp, pentru a primi informații valoroase despre profilul ideal al unui RPD  
(abilități necesare, competențe, în funcție de nevoile actuale ale pieței). Categoriile profesionale 
variate ale participanților sunt prezentate mai jos: 

- Ofițeri de protecție a datelor 
- Directori IT / manageri / personal 
- Directori de resurse umane / personal 
- Specialiștii / furnizori VET (educație și formare profesională) 
- Profesioniști din domeniul sănătății și medici, în special 

 

3.2.3. Declarațiile respondenților cu privire la situația actuală și provocările pentru protecția datelor 
în domeniul sănătății 

Declarațiile cu privire la modificările privind protecția datelor datorate GDPR 
Majoritatea participanților au avut în comun aceeași părere, că GDPR nu a schimbat in mod dramatic 
rutina de business de zi cu zi și că sectorul farmaceutic / de asistență medicală în Grecia a fost bine 
pregătit pentru schimbările pe care GDPR le-a adus. Acest lucru se datorează în principal naturii 
Sectorului care gestionează zilnic datele sensibile ale pacienților și necesită procese și proceduri 
avansate de protecție a datelor interne. 
Cu toate acestea, discuțiile au demonstrat și faptul că sectorul public grec răspunde într-un ritm mai 
lent la schimbările introduse de GDPR. Un participant care a lucrat în sectorul public a remarcat 
faptul că structurile publice de asistență medicală se confruntă cu dificultăți în aplicarea efectivă a 
reglementărilor privind protecția datelor, datorită procedurilor interne și constrângerilor birocratice, 
având un impact negativ asupra colaborării dintre diferite departamente (juridic și IT ). 
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Majoritatea persoanelor intervievate au menționat, de asemenea, că, deși afacerea zilnică nu a fost 
afectată dramatic, regulamentul GDPR introduce o mentalitate concretă de protecție a datelor pe 
care organizațiile trebuie să o includă în procedurile lor interne, nu ca un proces, ci ca un „mod de 
viață ”, care are implicații dincolo de sector. În ceea ce privește procesele, GDPR cristalizează într-o 
manieră mai strictă procedurile lor interne. În cele din urmă, aceștia au menționat că zona cea mai 
afectată din punct de vedere al GDPR este cea privind politica lor față de vizitatorii / consultanții 
clinici. 
 
 
Declarațiile cu privire la situația financiară a Protecției Datelor 
Participanții, fie RPD, experți IT sau profesioniști din domeniul sănătății, observă că implementarea 
protecției datelor pentru a respecta reglementările GDPR are un cost considerabil, care este generat 
de necesitatea angajaților calificați corespunzător, instruirii suplimentare și proceselor specifice 
pentru implementarea procedurilor actuale. În plus, sistemele IT și echipamentele medicale trebuie 
modernizate în consecință, pentru a răspunde reglementărilor reînnoite de protecție a datelor.Un 
RPD a raportat că angajații din sectorul public se confruntă cu probleme în redistribuirea bugetului 
dat, care este deja redus din cauza crizei financiare. 
 
Declarațiile privind sistemele IT, hardware și software 
RPD și profesioniștii din domeniul sănătății și-au exprimat opinia că departamentele IT au un rol 
crucial în respectarea GDPR, la aproape fiecare operațiune. Sprijinul managerilor IT este indispensabil 
nu numai pentru aplicarea măsurilor din cadrul companiei în care au fost adoptate, ci și pentru 
întreaga gestionare și supraveghere a procedurilor aplicate (sau nu), pentru a se asigura că fiecare 
operator funcționează în aliniere cu prevederile legale din sector. 
 
De asemenea, participanții au declarat că este o mare provocare să asigure nu numai comunicarea 
online, cum ar fi e-mailurile sau transferurile prin stick-uri USB, ci și comunicarea verbală, prin telefon 
sau față în față. Un RPD a menționat că respectivul IT Manager a instalat un sistem pentru a detecta 
e-mailuri dăunătoare trimise, fie „în interiorul organizației” la nivel de la coleg la coleg, de ex. un 
medic care cere sfatul cu privire la un caz sau la terți. 
 
În plus, echipamentele medicale trebuie să respecte, în același timp, reglementările privind protecția 
datelor și să își păstreze practicile în activitatea de zi cu zi. În caz contrar, protecția datelor va fi 
considerată un obstacol și va fi probabil încălcată. De exemplu, angajaților trebuie să li se ofere 
software și hardware sigur, cum ar fi hard disk-urile criptate, astfel încât să poată lucra pe diverse 
locuri de muncă într-o manieră conformă cu protecția datelor. 
 
Declarațiile privind gradul de sensibilitate a pacienților și a cadrelor medicale privind protecția 
datelor 
Majoritatea persoanelor intervievate au împărtășit aceleași opinii în ceea ce privește conștientizarea 
pacienților cu privire la GDPR. Lipsa de informații concrete sau crearea unor impresii neclare pentru 
pacienți cu privire la reglementări și necesitatea acestora, în ciuda importanței lor pentru protecția 
proprie, îi deranjează când angajații cer permisiuni sau respectă liniile directoare atunci când vine 
vorba de datele cu caracter personal. 
Pentru unii operatori, acest lucru ar putea avea un impact negativ în relația dintre pacient și 
furnizorul de servicii medicale. Profesioniștii din domeniul sănătății, datorită naturii locului de muncă 
și a codului de conduită profesională pe care trebuie să îl respecte, sunt deja familiarizați cu 
confidențialitatea medicală și cu informațiile pe care le pot împărtăși sau nu, cui și în ce circumstanțe. 
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Problema se află în poziții care stau „între” pacienți și profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi 
angajații unei companii farmaceutice, asistente medicale, personal de asistență și personal 
administrativ, deoarece chiar dacă sunt deja conștienți de GDPR, aceștia nu au înțeles sau nu 
urmează complet liniile directoare. Acest lucru, pe lângă lipsa de informații a pacienților despre 
reglementări și drepturile lor asupra datelor cu caracter personal, face ca situația să fie mai perplexă 
pentru a fi gestionată. 

3.2.4. Declarațiile cu privire la cunoștințe și competențe ale angajaților în Sănătate 

Participanții au convenit că angajații din majoritatea companiilor / structurilor nu sunt conștienți de 
GDPR. De fapt, a fost evidențiată lipsa de conștientizare și a fluxului continuu de informații către 
angajați cu privire la GDPR. Deși au fost introduse noile orientări, mentalitatea angajaților nu s-a 
schimbat încă. Există multe incidente raportate, în care personalul medical nu respectă 
reglementările GDPR din cauza neglijenței existenței sale, care, prin urmare, evidențiază rolul 
important pe care îl poate juca un RPD. Pentru a exemplifica această afirmație, un participant a 
raportat un incident care a avut loc la un spital local, unde o asistentă a solicitat istoricul medical al 
unui pacient aflat în lift, în prezența vizitatorilor, medicilor și pacienților. De menționat este faptul că, 
atunci când pacientul a solicitat confidențialitate, asistenta medicală, într-un act de încălcare a 
confidențialității medicale, l-a ignorat și a încercat să se retragă în grabă. 
 
Din comentariile menționate, devine evident că angajații au nevoie de îndrumări și informații 
suplimentare, nu numai sub formă de e-mailuri ale companiei, care sunt adesea lăsate neobservate, 
ci prin intermediul unor zile de informare, webinarii sau ateliere și seminarii experiențiale. Acesta ar 
fi un prim pas către a ajuta angajații să înțeleagă despre ce este GDPR și despre cum îi afectează și 
despre cum afectează munca lor, precum și la ce ar trebui să fie atenți. În aceste forme de instruire, 
RPD, în colaborare cu Managerii IT, ar putea ajuta participanții să decodeze și să înțeleagă termenii 
tehnici, dar, mai important, să identifice condițiile din rutina lor zilnică care ar trebui să-i avertizeze 
pentru încălcarea protecției datelor, precum și să adopte bune practici. De asemenea, a fost 
menționat că furnizarea de informații și instruire ar trebui să fie un proces continuu și nu o 
informație unică, de obicei sub forma unei zile informative, dar trebuie să existe o monitorizare. 

3.2.5. Declarațiile privind cunoștințele și abilitățile de RPD în Sănătate 

După audierea și notarea observațiilor tuturor părților discuțiilor, am ajuns la concluzia că un RPD în 
sectorul asistenței medicale trebuie să posede următoarele abilități și competențe: 
 

 Expertiză juridical în profunzime; 
 Abilități avansate de comunicare pentru a crea sinergii eficiente între departamente conexe 

(departamente juridice-IT-conformitate) și a „traduce“ limbajul juridic în mai multe sfaturi 
practice de zi cu zi / sugestii; 

 Încredere și independență; 
 abilități de orientare spre client; 
 competențe educaționale- de formare avansate; 
 competențe interculturale; 

 
Majoritatea participanților au afirmat că, în afară de pregătirea și expertiza educațională a unui RPD 
(în principal legal și IT), cele mai importante abilități sunt cele interpersonale, așa-numitele abilități 
soft. Printre aceste abilități, acestea au evidențiat „independența” RPD ca fiind unul dintre cei mai 
importanți factori pentru a echilibra eficient interesele conflictuale între departamente / 
administrație, integritatea caracterului și disponibilitatea de a învăța lucruri noi. 
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La întrebarea noastră dacă se preferă RPD intern sau extern, majoritatea a răspuns că nu contează și 
ar trebui pus accentul pe „abilitățile moi” ale unui RPD, deși în unele cazuri este de preferat să 
folosești un RPD intern, având deja cunoaștințe despre procedurile interne și o viziune mai clară 
asupra mentalității și oamenilor companiei.  
 
3.2.6 Declarațiile privind recomandările și cele mai bune practici pentru formare 
Principalele concluzii sau recomandări de politici pentru Grecia ar putea fi rezumate în punctele 
enunțate mai jos: 
 

- În ciuda faptului că numărul de cursuri de instruire oferite RPD în sectorul Sănătății a crescut 
de la intrarea în vigoare a Regulamentului UE GDPR, domeniul de aplicare al acestora a fost 
destul de generic și nu răspunde pe deplin nevoilor profesioniștilor. A fost ilustrată 
necesitatea unor instruiri specifice sectorului, personalizate și orientate către organizație. 

- Abilitățile de instruire și de formare ale ofițerilor DPO sau ale facilitatorilor ar trebui 
îmbunătățite Instruirile ar trebui să includă scenarii practice și jocuri de rol pentru a face 
procesul mai atractiv și mai relevant pentru realitatea de lucru a participanților 

- Profesioniștii ar trebui să poată identifica bunele practici sau încălcări ale protecției datelor 
în rutina lor zilnică, de aceea, instruirile ar trebui să răspundă la rezolvarea problemelor 
practice. O simplă citare a cadrului legal și consecințele posibile pentru nerespectare nu 
servesc scopului încorporării GDPR în realitatea de lucru a profesioniștilor. 

- Diferențele culturale între organizații și persoane ar trebui să fie luate în considerare în 
proiectarea politicilor de protecție a datelor, astfel încât să ducă la o schimbare de 
mentalitate. 

- activități suplimentare de diseminare și campanii de sensibilizare ar trebui să fie organizate, 
și să vizeze nu numai profesioniștii din sectorul sănătății și RPD, dar și pacienți și publicul larg. 

- Sectorul public trebuie să fie consolidat nu numai cu experți, dar, de asemenea, cu resurse 
financiare și sisteme și platforme informatice avansate; 

- O cheie a succesului este angajamentul pentru dezvoltarea și formarea continuă de oameni 
și procese. 
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3.3. Constatările analizei calitative și cantitative în România 

3.3.1. Aprecierea Analiza cantitativă: Sondaj online 

Analiza cantitativă a situației din România a fost investigată prin intermediul unui chestionar, aplicat 
on-line și prin telefon, între ianuarie și aprilie 2019 pe un eșantion de 5000 de persoane, care sunt 
active în sistemul medical și care sunt implicate în activități care se referă la protecția datelor. 
 
Sondajul on-line a fost publicat pe platforma de internet sondaj UE (https://ec.europa.eu/eusurvey/), 
chestionarul fiind publicat în limba română. 
 
Link-ul la chestionarul a fost trimis prin e-mail, la baza de date disponibilă pentru medici și personalul 
medical, cu invitația de a răspunde într-un termen dat. S-au primit un total de 113 răspunsuri valide 
la chestionar. 
 
Structura respondenților a fost după cum urmează: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0-4 13 11,50%
11-20 23 20,35%
5-10 18 15,93%
more than 20 58 51,33%
NR 1 0,88%
Total 113 100%

Years of work experience

Insurance 1 0,88%
Supplier training 2 1,77%
Health 92 81,42%
Health, Insurance 1 0,88%
Health; Supplier training 4 3,54%
Health, public service 6 5,31%
Public service 6 5,31%
None 1 0,88%
Total 113 100%

Sector

Private sector 74 65,49%
Public sector 37 32,74%
NR 2 1,77%
Total 113 100%

Type of Organization

Form of employment:

Employee 48 42,48%
Freelance 61 53,98%
Unemployed 3 2,65%
NR 1 0,88%
Total 113 100%
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Majoritatea respondenților sunt oameni notabili, cu multă experiență profesională (mai mult de 20 
de ani), în principal din sistemul privat de sănătate (65.49%). Ca profil ocupațional, în principal 
doctori / medici (55.75%) au răspuns la chestionar, dar, de asemenea, oameni care sunt implicați în 
calitate de manageri (8 pers), și chiar OPD (5 pers). 
Pe baza structurii participanților care au răspuns la sondaj, se poate rezuma că răspunsurile au fost 
semnificative, calificate, subiect a fost investigat din perspective diferite.  
 
Rezultatele consolidate ale sondajului sunt următoarele: 
 

 
 

 
 
Este important faptul că oamenii care au participat la  sondajul din România percep nevoia de 
protecție a datelor în profesia lor (sectorul de sănătate) ca fiind foarte importantă și importantă într-
un grad foarte ridicat (> 90%). În același timp, ei înțeleg în mod clar că problemele de protecție a 
datelor se referă la aspecte legate de viața de zi cu zi și la activitate (92,04%). 
 

Occupation

Other: 6 5,31%
Employee 7 6,19%
Nurse 6 5,31%
Manager 7 6,19%
Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%
Doctor 63 55,75%
Doctor, Nurse 1 0,88%
Dentist 1 0,88%
Doctor, Manager 8 7,08%
Doctor; Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%
Doctor, Data Protection Officer, Manager 2 1,77%
Psychotherapist, Manager 1 0,88%
Data Protection Officer 3 2,65%
Data Protection Officer, Employee, Others: 1 0,88%
Data Protection Officer, Manager 1 0,88%
MedicalSecretary 1 0,88%
Medical secretary; DPO 1 0,88%
Medical secretary, Data Protection Officer, 
Employee 1 0,88%
Tutor / Instructor 1 0,88%
Total 113 100%

Yes 104 92,04%
Not 4 3,54%
Rare 5 4,42%
Total 113 100%

Work with data protection in daily life?

Very important 71 62,83%
Important 31 27,43%
Moderately important 9 7,96%
Least important 2 1,77%
Total 113 100%

How do you assess the need for data protection in your profession?



 
 
 
 
 
 
 

Seite 27 von 62 
 

 
 

 
 
Este de remarcat faptul că respondenții au indicat într-o foarte mare măsură, că introducerea 
reglementărilor europene referitoare la GDPR va afecta într-o mare măsură, compania pentru care 
lucrează. 

 
 

 
 
Este de remarcat, de asemenea că, deși mulți se consideră pregătiți pe tema GDPR, un număr 
semnificativ dintre ei (46%) s-au pregătit în mod individual. De asemenea, este remarcabil faptul că 
aproape 60% dintre ei au studiat pe internet sau în cadrul cursurilor online. 
 

Completely 8 7,08%
Not at all 7 6,19%
Very little 12 10,62%
Largely 32 28,32%
Moderate 30 26,55%
Somewhat 23 20,35%
NR 1 0,88%
Total 113 100%

How much has changed daily life new EU regulation on data protection (GDPR)?

Completely agree 19 16,81%
Agree 35 30,97%
Disagreement 5 4,42%
Disagree completely 4 3,54%
Somewhat agree 31 27,43%
Somewhat disagree 16 14,16%
NR 3 2,65%
Total 113 100%

Organization / your company will be greatly affected by the changes GDPR will introduce in the near 
future?

Completely agree 7 6,19%
Agree 43 38,05%
Disagreement 7 6,19%
Disagree completely 7 6,19%
Somewhat agree 36 31,86%
Somewhat disagree 12 10,62%
NR 1 0,88%
Total 113 100%

You feel well prepared for the new orientations of the EU Data Protection Regulation (GDPR)?

Other: 3 2,65%
External training 24 21,24%
Internal training of employees 32 28,32%
Online training 32 28,32%
Internet 34 30,09%
Media 20 17,70%
Nothing 12 10,62%
Individual study 53 46,90%
Total 113 100%

What kind of training have already received?
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Rezultatele dezvăluie, de asemenea, că percepția respondenților despre cea mai potrivită metodă de 
formare este cea a învățării la locul de muncă, dar un procent important (> 65%) consideră că 
formularele de formare online (inclusiv amestecate) sunt eficiente. 
 

 
 
Există o foarte mică diferență înregistrată între zonele în care formarea este necesară (domenii ce țin 
de protecția datelor), procentele sunt aproape egale. 
 

 
 
În ceea ce privește întrebarea privind aptitudinile și competențele considerate relevante, cele mai 
multe clasificate ca fiind cele mai importante au fost legate de o foarte bună cunoaștere a 

Other 1 0,88%
Training in the work 63 55,75%
Online training 56 49,56%
Classroom learning 5 4,42%
Blended learning 18 15,93%
Manuals 16 14,16%
I do not know 4 3,54%
Case studies 33 29,20%
Total 113 100%

What kind of training method do you think is most effective for your data protection?

Communication skills 44 38,94%
Other 3 2,65%
Legal 43 38,05%
Digital skills / IT 21 18,58%
Skills in safety procedures 39 34,51%
Decision making 29 25,66%
Conflict management 26 23,01%
Risk management 38 33,63%
I do not know 12 10,62%
Total 113 100%

What do you think are the main skills that are lacking today for employees dealing with data protection 
in health?

Other: 2 1,77%
He / She knows all the legal details on data 
protection 55 48,67%
He / she is familiar with the requirements of your 
job 54 47,79%
He / she is familiar with internal operating 
procedures 35 30,97%
He / She is very safety oriented 27 23,89%
He / she facilitates data protection requirements 66 58,41%
He / She challenges of data protection into 
account 27 23,89%
He / she can convince employees 8 7,08%
He / She knows how to explain the 
implementation of security procedures 48 42,48%
Total 113 100%

What do you expect from a charge / data protection software working in health care? In your opinion, 
what kind of skills and competencies are important?
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problemelor și a procedurilor legale. Este deosebit de relevant faptul că un scor foarte mare a fost 
dat abilității de a explica punerea în aplicare a măsurilor de securitate (42,48%). 

 
 

3.3.2. Cadrul și Participanții la analiza calitativă (interviuri și focus grupuri) 

În paralel cu cercetarea cantitativă - aplicarea chestionarelor on-line, o cercetare calitativă a fost 
realizată în cadrul proiectului, pentru a detalia anumite aspecte pe care grupul țintă le consideră 
importante, și pe care partenerii pot lua în dezvoltarea rezulattelor intelectuale. 
 
Au fost aplicate două instrumente, și anume interviuri focus-grup și aprofundate. În ceea ce privește 
grupurile focus, acestea au fost realizate în totalitate personal, moderate. În România, au existat 3 
focus-grupuri, la București, Iași și Oradea, astfel încât a fost posibilă colectarea datelor din mai multe 
regiuni. Interviuri în profunzime au avut loc atât în persoană, cât și prin Skype. Acestea au fost în 
mare parte interviuri semi-structurate, permițând intervievatorului să exploreze anumite aspecte 
considerate relevante pentru analiză. O parte din interviuri au fost documentate prin înregistrări 
audio, în timp ce pentru unii dintre aceștia au optat să înregistreze prin intermediul unor note. 
 
Compoziția grupului focus a fost proiectată astfel încât să faciliteze abordarea subiecților din mai 
multe perspective, permițând moderatorului să își valideze răspunsurile în mod eficient. Astfel, 
grupurile focus s-au orientat către persoanele din conducerea instituțiilor de sănătate publică (FG din 
Oradea), zona medicilor de familie (FG din București), respectiv segmentul sănătății private (FG din 
Iași). Interviurile au fost realizate cu: 

- manageri, 
- cadre medicale și medici,  
- personalul administrativ în legătură cu procedurile de protecție a datelor 
- Ofițerii RPD, etc. 

Another: 4 3,54%
Quality assurance and proper performance of his 
duties should be provided regularly by an 
external organization responsible for quality 
assurance. 21 18,58%
Quality assurance and proper performance of its 
tasks should be ensured through self-monitoring 
and reflection. 35 30,97%
I prefer a domestic person for data protection, 
because she / he is familiar with the internal 
processes. 56 49,56%
I prefer an external data protection officer, 
because he / she has more experience and is 
connected / D for a regular exchange of 
knowledge 19 16,81%
I prefer an external data protection officer, 
because she / he is independent. 9 7,96%
I do not know 1 0,88%
Data protection officers must be able to fulfill 
their tasks completely independent with authority 
to act independently and without conflicts of 
interest. 50 44,25%
Total 113 100%

In your opinion, what it is important for the credibility of a DPO?
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3.3.3. Declarațiile respondenților cu privire la situația actuală și provocări privind protecția datelor în 
domeniul sănătății 

Declarațiile privind gradul de sensibilitate a pacienților și a cadrelor medicale la protecția datelor 
 
Atât interviurile, cât și grupurile focus au arătat că pacienții sunt, în general, conștienți de nevoia de 
protecție a datelor, dar fără a avea date și informații specifice sau concrete cu privire la procesul de 
colectare a datelor. În general, percepția este că această parte este una administrativă, care ar trebui 
să le fie de folos, dar asumarea consimțământului este una strict formală, cel mai adesea asociată cu 
procedurile birocratice din sistemul de sănătate.   
 
Respondenții au amintit de situații în care, atunci când procedurile și documentele de consimțământ 
ale pacientului au fost prezentate într-o manieră necorespunzătoare, a apărut o situație tensionată 
generată de neîncredere și suspiciune cu privire la acest proces. 
 
Declarațiile cu privire la modificările privind protecția datelor de la GDPR 
Majoritatea participanților au considerat că introducerea GDPR nu a modificat (cel puțin nu încă) în 
mare măsură rutina zilnică a celor care lucrează în sistemul medical. Cu toate acestea, s-au evidențiat 
unele schimbări, atât la nivel de sistem, cât și în special în serviciile adresate pacienților. La nivel 
organizațional, participanții au descris contextul: 
• Datele personale ale pacienților, datorită unei proceduri de evaluare a dosarelor medicale, ar putea 
fi parțial / total accesate de către angajatorii lor. Reprezentanții instituțiilor angajatoare sunt, în 
unele cazuri, membri ai unor comisii de evaluare a pacienților. 
• Până la intrarea în vigoare a GDPR, datele nu au fost sigure, cel mult au fost protejate parțial. 
• În întregul sector al sănătății, din cauza existenței mai multor tipuri de consimțământ medical 
(pacient), există o confuzie cu privire la Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și 
speciale. 
• În prezent, din cauza legislației naționale în vigoare, datele sunt parțial anonimizate. 
În sectorul sănătății medicale sau publice, în general, datele cu caracter personal sunt prelucrate în 
proporție de 20% -30% din datele totale ale pacienților. Un procent de 30% -40% este dat de date 
speciale, cum ar fi: date de diagnostic sau de sex etc., iar un procent de 30% -50% reprezintă [date cu 
caracter general care nu conduc la identificarea unei anumite persoane. Drept urmare, se poate 
spune că un profesionist medical din sectorul sănătății publice din România gestionează zilnic, din 
datele totale, undeva între 50% -70% date personale / speciale.  
 
A fost subliniat faptul că structurile publice de asistență medicală se confruntă cu anumite dificultăți 
în aplicarea efectivă a reglementărilor de protecție a datelor, cu următorul impact negativ perceput: 
• Ineficiența în procesul medical; 
• întârzierea serviciilor medicale; 
• O slabă înțelegere, incoerentă și incongruentă a sistemului medical în ceea ce privește necesitatea 
aplicării și alinierii cu cerințele GDPR; 
Aceeași percepție negativă apare în procesul de furnizare a serviciilor medicale, în general, aplicarea 
GDPR complică procesul medical: 

„Având în vedere că un medic alocă în medie între 15min-30min / control / pacient (unde 15 
"= medicină de familie și 30" = psihologie), timp în care personalul medical trebuie să-l 
primească pe pacient, să-l identifice, să-l controleze, să facă o anamneză și să prescrie 
diagnosticul acestuia, nu este identificat de unde ar putea fi extras timp pentru a completa 
acordurile privind protecția datelor cu caracter personal ale pacienților.“ 
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Declarații privind situația financiară a protecției datelor 
 
Participanții nu au exprimat mai multe opinii cu privire la aspectele financiare ale protecției datelor. 
Cu toate acestea, având în vedere necesitatea de a actualiza și corela sistemele informaționale cu 
prevederile GDPR, necesitățile de instruire, se estimează că procesul va fi costisitor. 
 
Acest fapt a fost raportat în principal de către participanții la sistemul public, care au specificat, de 
asemenea, că bugetele scăzute îngreunează implementarea GDPR. De asemenea, respondenții au 
subliniat că politicile de resurse umane trebuie revizuite datorită implementării GDPR. (de exemplu, 
luând în considerare faptul că numărul de profesioniști din domeniul medical care gestionează date 
personale și speciale este ridicat de 80% -90%, numărul managerilor din acest sector, în organizație, 
este destul de mic (o persoană care are multe alte sarcini). 
Este necesar să se angajeze o persoană care gestionează în mod conștient și își asumă toate datele 
personale și speciale ale pacienților și îngrijitorilor acestora. 
 
Declarațiile privind sistemele IT, hardware și software 
 
Se consideră că ITC au un rol important în implementarea unui mediu conform GDPR în industria de 
sănătate. Cel mai important aspect este necesitatea unui sistem informatic conform GDPR, care să 
permită implementarea proceselor de colectare și protecție a datelor, dar și gestionarea eficientă a 
acestora. Pe aceasta ar trebui să se bazeze o componentă hardware și software actualizată pentru a 
putea gestiona o cantitate mare de date colectate, dar și pentru a implementa procese de protecție 
complexe. 
 
În prezent, datele și informațiile personale și speciale sunt gestionate la nivelul instituției, cu ajutorul 
aplicațiilor informatice dezvoltate și întreținute de către Ministerul Sănătății. Accesul la aceste date 
se face în mod individual pe bază de cont și de utilizator. 
 

3.3.4. Declarațiile cu privire la cunoștințe și 
competențe ale angajaților în Sănătate 

Participanții au răspuns că majoritatea angajaților din 
sistemul de asistență medicală au fost intens expuși 
la tema Protecției datelor, fie la locul de muncă, fie 
prin campanii media. Cu toate acestea, ei au 
recunoscut că transferul informațiilor, cunoștințelor 
legale și procedurale s-a făcut la nivelul organizației, 
în principal în mod formal, prin e-mail sau seminarii 
informative organizate cu furnizori externi sau 
interni. 
 
Ceea ce a fost observat a fost faptul că, în niciun caz, 
această pregătire nu s-a concentrat pe abilități soft, pe cum să interacționeze cu pacientul, cum să 
prezinte beneficiile în protecția datelor sau să gestioneze diferitele situații create în procesul de 
colectare a datelor etc. Din acest motiv, au considerat că este deosebit de util să parcurgeți un 
program de formare, care ar trebui să fie adaptat în mare măsură nevoilor lor specifice și nu unul 
bazat pe subiecte generale. De asemenea, a fost evidențiat faptul că furnizarea de informații și 
instruire ar trebui să fie un proces continuu, adaptat la nevoile acestora. 
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3.3.5. Declarațiile privind cunoștințele și abilitățile de RPD în Sănătate 

Majoritatea participanților care au făcut parte din categoria RPD consideră că abilitățile esențiale și 
competențele de exercitare a profesiei lor sunt în principal legate de: 

• cunoștințe tehnice puternice în domeniul IT, atât în partea de software, cât și în configurarea 
sistemelor informatice. 

• cunoștințe aprofundate specifice în ceea ce privește procesele din sistemul medical 
• cunoaștere solidă a legislației naționale și internaționale în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal care sunt utilizate în sistemul medical 
• capacitatea de a analiza datele, la nivel de sistem, la nivel de proces și la nivel individual 

pentru a lua cele mai bune decizii în ceea ce privește sistemul de protecție a datelor 
• aptitudini care să le permită să instruiască oamenii care sunt implicați în sistem 

 
Este semnificativ faptul că, în majoritate, persoanele intervievate au declarat că abilitățile soft sunt 
cele mai dificil de antrenat, majoritatea persoanelor fiind bine pregătite teoretic. 

3.3.6 Declarațiile privind recomandările și cele mai bune practici pentru formare 

În România, oferta de instruire în domeniul protecției datelor este una bogată și bine plasată, chiar 
dacă profesia de responsabil de protecție a datelor cu caracter personal este recentă. Cu toate 
acestea, majoritatea cursurilor apărute în ultima perioadă din cauza cererii foarte mari, nu acoperă 
segmente importante ale nevoilor de instruire pe care le au RPD. Iată câteva dintre concluziile trase 
din analiză: 

 profesia de RPD este destul de standardizată în România, cu unități de competențe bine 
definite, certificate la nivel național; dar cursurile au un caracter general, fiind axate în 
principal pe aspectele teoretice, cu un grad redus de adaptare la anumite sectoare de 
activitate 

 o nevoie de formare specifică este identificată, specifică domeniului asistenței medicale, 
pentru a fi pliată la nevoile sistemului, a proceselor desfășurate în cadrul acestuia 

 formarea trebuie să fie foarte practică, bazată pe situații reale; 
 având în vedere dezvoltarea sistemului privat de sănătate din România, poate fi utilă 

abordarea anumitor aspecte legate de diferențele culturale între diferitele organizații de 
sănătate; 

 este necesară o pregătire orientată către abilități soft ca o componentă complementară 
necesară în activitatea RPD; 

 cursurile online sunt o opțiune apreciată pentru cei care lucrează în protecția datelor, 
datorită flexibilității sale; ar trebui să fie luat în considerare, de asemenea, un sistem de 
modele de învățare combinată, care să poată aduce eficiența procesului printr-o interacțiune 
față în față; 

 sesiunile de instruire ar putea fi susținute prin scurte ateliere interactive / sesiuni de 
coaching, în care procesul de învățare ar putea fi și mai intens.  
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4. Raport privind colectarea programelor VET curente 

4.1. Orientările europene actuale pentru responsabilii cu protecția datelor 

Pentru a spori transparența, comparabilitatea și armonizarea competențelor și calificărilor sectoriale 
ale angajaților din domeniul protecției datelor, sunt luate în considerare cerințele oficiale pentru RPD 
la nivel european. Accentul se bazează pe sarcini definite și, prin urmare, expertiza rezultată a RPD, 
care clarifică și nevoile de bază ale abilităților. Asigurarea clarității cu privire la cerințele pentru RPD și 
sarcinile lor este importantă pentru eliminarea nepotrivirilor abilităților și prevenirea neînțelegerilor. 
Mai mult decât atât, RPD au descris deseori abilitățile necesare referitoare la sarcinile reglementate 
de lege. Un standard oficial la nivel european pentru sarcinile RPD este definit prin Regulamentul 
general privind protecția datelor (GDPR, în special articolul 39,https://gdpr-info.eu/art-39-gdpr/) și 
pe baza prezentului document „Ghidul privind protecția datelor Ofițeri ”, numit WP 243. rev01. 
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048). Aceste orientări au 
fost redactate de Grupul de lucru al articolului 29 instituit în temeiul Directivei 95/46 / CE „Este un 
organism consultativ european independent pentru protecția datelor și confidențialitate (ibid, p. 1)”. 
WP 243. rev01 a fost „ultima revizuită și adoptată la 5 aprilie 2017 (ibid, p. 1)” pentru GDPR. 
Aceste orientări vor fi analizate în descrierea abilităților soft menționate. Capitolul 2.5. (Expertiza și 
abilitățile RPD) și capitolul 4. (Sarcinile RPD) sunt incluse pe deplin pentru a îmbunătăți înțelegerea 
sarcinilor RPD cu privire la abilitățile lor necesare. Alte capitole vor fi examinate cu privire la 
abilitățile soft explicite și implicite, care sunt adesea legate de alte cerințe legale ale GDPR. 
 
Rezumând sarcinile cu privire la aptitudini, abilități soft skil și competențe:  
 
„RPD acționează ca intermediari între părțile interesate relevante (de exemplu, autoritățile de 
supraveghere, persoanele vizate și unitățile de afaceri din cadrul unei organizații).“ (Ibid. P 4).  
 
„El sau ea, cu ajutorul unei echipe, dacă este necesar, trebuie să fie în măsură să comunice eficient cu 
persoanele vizate (articolul 12 alineatul (1)) și să coopereze (articolul 3) cu autoritățile de 
supraveghere în cauză. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că această comunicare trebuie să aibă 
loc în limba sau limbile utilizate de autoritățile de supraveghere și persoanele vizate. (Ibid. P. 10).“ 
„Expertiza și abilitățile RPD (2.5.): 
Articolul 37 alineatul (5) prevede că RPD „se desemnează pe baza calităților profesionale și, în 
special, a cunoștințelor de specialitate privind legislația și practicile privind protecția datelor și 
capacitatea de a îndeplini sarcinile menționate la articolul 39”. Considerentul 97 prevede că nivelul 
necesar de cunoștințe de specialitate ar trebui să fie determinat în funcție de operațiunile de 
prelucrare a datelor efectuate și de protecția necesară pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 
Nivelul de expertiză  
Nivelul necesar de expertiză nu este strict definit, dar trebuie să fie proporțional cu sensibilitatea, 
complexitatea și cantitatea de date pe care o procesează o organizație. De exemplu, atunci când o 
activitate de prelucrare a datelor este deosebit de complexă sau când este implicată o cantitate mare 
de date sensibile, RPD poate avea nevoie de un nivel mai înalt de expertiză și suport. Există, de 
asemenea, o diferență în funcție de faptul dacă organizația transferă sistematic datele cu caracter 
personal din afara Uniunii Europene sau dacă aceste transferuri sunt ocazionale. Prin urmare, RPD 
trebuie ales cu atenție, ținând cont de problemele de protecție a datelor care apar în cadrul 
organizației. 
Calități profesionale  
Deși articolul 37 alineatul (5) nu specifică calitățile profesionale care ar trebui luate în considerare la 
desemnarea RPD, este un element relevant că acesta trebuie să aibă expertiză în legile și practicile 
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naționale și europene privind protecția datelor și o înțelegere aprofundată a GDPR. De asemenea, 
este util dacă autoritățile de supraveghere promovează o instruire adecvată și regulată pentru RPD. 
Cunoașterea sectorului de afaceri și a organizării controlerului este util. RPD ar trebui, de 
asemenea, să înțeleagă bine operațiunile de procesare efectuate, precum și sistemele de informații 
și nevoile de securitate a datelor și de protecție a datelor ale controlorului.  
În cazul unei autorități sau organism public, RPD ar trebui să aibă, de asemenea, o bună cunoaștere a 
normelor și procedurilor administrative ale organizației. 
Abilitatea de a-și îndeplini sarcinile  
Abilitatea de a-și îndeplini sarcinile ce revin RPD ar trebui să fie interpretată ca referindu-se atât la 
calitățile lor personale și de cunoștințe, dar, de asemenea, la poziția lor în cadrul organizației. 
Calitățile personale ar trebui să includă, de exemplu, integritatea și etica profesională ridicată; 
preocuparea principală a RPD ar trebui să permită respectarea GDPR. RPD joacă un rol esențial în 
încurajarea unei culturi de protecție a datelor în cadrul organizației și ajută la implementarea 
elementelor esențiale ale GDPR, precum principiile procesării datelor (capitolul II), drepturile 
persoanelor fizice (capitolul III), protecția datelor prin proiectare și în mod implicit (articolul 25), 
înregistrările activităților de prelucrare (articolul 30), securitatea prelucrării (articolul 32) și 
notificarea și comunicarea încălcării datelor (articolul 33, 34). 
RPD pe baza unui contract de servicii  
Funcția de RPD poate fi exercitată și pe baza unui contract de servicii încheiat cu o persoană fizică sau 
cu o organizație din afara organizației controlorului / procesatorului. În acest ultim caz, este esențial 
ca fiecare membru al organizației care exercită funcțiile unui RPD să îndeplinească toate cerințele 
aplicabile din secțiunea 4 din GDPR (de exemplu, este esențial ca nimeni să nu aibă un conflict de 
interese). Este la fel de important ca fiecare astfel de membru să fie protejat de dispozițiile GDPR (de 
exemplu, fără reziliere contractuală de prestări servicii pentru activități ca RPD, dar, de asemenea, 
nicio concediere nedreaptă a unui membru individual al organizației care îndeplinește sarcinile RPD). 
În același timp, abilitățile și punctele forte individuale pot fi combinate astfel încât mai multe 
persoane care lucrează în echipă își pot servi clienții mai eficient. 
Din motive de claritate juridică și de bună organizare și pentru a preveni conflictele de interese 
pentru membrii echipei, se recomandă o alocare clară a sarcinilor în cadrul echipei RPD și atribuirea 
unei singure persoane ca persoană principală de contact și persoană responsabilă pentru fiecare 
client. În general, ar fi utilă și specificarea acestor puncte în contractul de servicii. (Ibid, p 11 f.)“ 
„Publicarea și comunicarea detaliilor de contact ale RPD (2.6.) 
Obiectivul acestor cerințe (articolul 37 alineatul (7)) este să se asigure că persoanele vizate (atât în 
interiorul, cât și în afara organizației) și cu autoritățile de supraveghere pot contacta ușor și direct 
RPD fără a fi nevoie să contacteze o altă parte a organizației. Confidențialitatea este la fel de 
importantă: de exemplu, angajații pot fi reticenți să se plângă la RPD dacă nu este garantată 
confidențialitatea comunicărilor lor. 
RPD este legat prin obligația de a păstra secretul sau confidențialitatea privind îndeplinirea 
sarcinilor sale, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre (articolul 38 alineatul 
(5)).(Ibid. P 12)“ 
Implicarea RPD în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal (3.1.) 
Articolul 38 din GDPR prevede că procesatorul și controlorul trebuie să se asigure că RPD este 
„implicat, în mod corespunzător și în timp util, în toate problemele referitoare la protecția datelor 
cu caracter personal“. 
„În ceea ce privește evaluările de impact privind protecția datelor, GDPR prevede în mod explicit 
implicarea precoce a RPD și specifică faptul că operatorul solicită avizul RPD la efectuarea acestor 
evaluări de impact (articolul 33 alineatul (3) litera (b), articolul 37 ( 7)). (Ibid. P 13)“ 
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„Instrucțiuni și«îndeplinirea îndatoririlor și sarcinilor lor într-un mod independent»(3.3.) 
 
Articolul 38 alineatul (3) stabilește câteva garanții de bază care să contribuie la asigurarea faptului că 
RPD își pot îndeplini sarcinile cu un grad suficient de autonomie în cadrul organizației lor. În special, 
controlorii / procesatorii sunt obligați să se asigure că RPD „nu primește nicio instrucțiune cu privire 
la exercitarea sarcinilor [sale].” Considerentul 97 adaugă că RPD, „indiferent dacă sunt sau nu 
angajați ai controlorului, să fie în măsură să își îndeplinească îndatoririle și sarcinile în mod 
independent “. 
Acest lucru înseamnă că, în îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 39, RPD nu trebuie să fie 
instruiți cum să rezolve o problemă, de exemplu, ce rezultat ar trebui obținut, cum să investigheze o 
plângere sau dacă să consulte autoritatea de supraveghere. În plus, nu trebuie să li se dea 
instrucțiunea de a avea o anumită viziune asupra unei probleme legate de legislația privind 
protecția datelor, de exemplu, o interpretare particulară a legii. 
Autonomia RPD nu înseamnă, totuși, că au competențe decizionale care se extind dincolo de 
sarcinile lor în conformitate cu articolul 39.“ 
 
„Controlorul sau procesatorul rămâne responsabil pentru respectarea legii privind protecția datelor 
și trebuie să fie capabil să demonstreze conformitatea34. Dacă controlorul sau procesatorul ia decizii 
care sunt incompatibile cu GDPR și cu avizul RPD, RPD ar trebui să i se ofere posibilitatea de a face 
părerea ei disidentă clară până la cel mai înalt nivel de conducere și pentru cei care iau deciziile. În 
acest sens, articolul 38 alineatul (3) prevede că RPD „trebuie să raporteze direct la cel mai înalt nivel 
de management al controlorului sau al procesatorului”. O astfel de raportare directă asigură că 
administrația superioară (de exemplu, consiliul de conducere/administrație) este la curent cu 
sfaturile și recomandările RPD ca parte a misiunii RPD de a informa și consilia controlorul sau 
procesatorul. Un alt exemplu de raportare directă este redactarea unui raport anual al activităților 
RPD furnizate la cel mai înalt nivel de management. (Ibid, p 15)“ 
 
„Conflictul de interese (3.5.) 
 
Articolul 38 (6) permite RPD să "îndeplinească alte sarcini și atribuții". Este nevoie, cu toate acestea, 
ca organizația să asigure că „orice astfel de sarcini și drepturi nu duc la un conflict de interese“. 
 
În acest context, trebuie avut în vedere faptul că conflictele de interese pot lua diverse forme, în 
funcție de faptul dacă RPD este recrutat pe plan intern sau extern. (Ibid. P 16)“ 
 
„Sarcinile RPD (4) 
 
Monitorizarea respectării GDPR (4.1.) 
Articolul 39 (1) (b) încredințează RPD, printre alte sarcini, cu obligația de a monitoriza conformitatea 
cu GDPR. Considerentul 97 specifică și că RPD „ar trebui să asiste operatorul sau procesorul pentru a 
monitoriza conformitatea cu prezentul regulament intern“. 
 
Ca parte a acestor atribuții la monitorizarea conformității, RPD poate, în special:  
- să colecționeze informații pentru a identifica activitățile de prelucrare  

- să analizeze și să verifice conformitatea activităților de prelucrare  

- să informeze, să ofere consultanță și să emită recomandări către operator sau procesor  
 
Monitorizarea conformității nu înseamnă că este RPD care este personal responsabil în cazul în care 
există un caz de nerespectare. GDPR face clar că este controlorul, nu RPD, care este obligat să „pună 
în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și de a fi în măsură să 
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demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul regulament“ (articolul 24 
alineatul (1) ). Respectarea normelor de protecție a datelor este o responsabilitate corporativă a 
operatorului, nu a RPD (ibid. p 17) „. 
 
Rolul RPD într-o evaluare a impactului asupra protecției datelor (4.2.) 
  
În conformitate cu articolul 35 alineatul (1), este sarcina operatorului, nu a RPD, să efectueze, atunci 
când este necesar, o evaluare a impactului asupra protecției datelor („DPIA“). Cu toate acestea, RPD 
poate juca un rol foarte important și util în asistarea operatorului. Ca urmare a principiului protecției 
datelor prin design, articolul 35 (2) prevede în mod expres că operatorul „trebuie să solicite sfatul“ 
RPD atunci când efectuează o DPIA. Articolul 39 (1) litera (c), la rândul său, trasează sarcini RPD cu 
obligația de a „oferi consultanță atunci când este solicitat în ceea ce privește [DPIA] și de a 
monitoriza performanța acestuia în conformitate cu articolul 35”. 
 
WP29 recomandă controlorului să solicite consultanța RPD, cu privire la următoarele probleme, 
printre altele. (Articolul 39 alineatul (1) menționează sarcinile RPD și indică faptul că RPD trebuie să 
aibă „cel puțin” următoarele sarcini. Prin urmare, nimic nu împiedică controlorul să atribuie RPD alte 
sarcini decât cele menționate explicit la articolul 39 alineatul (1), sau specificând aceste sarcini mai 
detaliat.): 
 
-dacă să efectueze sau nu o DPIA  

-ce metodologie să urmeze atunci când se efectuează o DPIA  

-dacă să efectueze DPIA in-house sau dacă să-l externalizeze  

-ce garanții (inclusiv măsuri tehnice și organizatorice) să aplice pentru atenuarea oricăror riscuri la 
drepturile și interesele persoanelor vizate 

 -dacă evaluarea impactului protecției datelor a fost realizat corect sau nu și dacă concluziile sale 
(dacă merge sau nu la procesare și ce garanții trebuie aplicate) sunt conforme cu GDPR. 

În cazul în care operatorul nu este de acord cu avizele furnizate de RPD, documentația DPIA ar trebui 
să justifice în mod specific în scris de ce nu a fost luat în considerare avizul (articolul 24 alineatul (1)). 
WP29 recomandă în plus controlorului să contureze clar, de exemplu în contractul RPD, dar și în 
informațiile furnizate angajaților, conducerii (și altor părți interesate, acolo unde este cazul), sarcinile 
precise ale RPD și sfera lor de aplicare, în special în ceea ce privește efectuarea DPIA.  
 
Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și care acționează ca punct de contact (4.3.) 
În conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (d) și (e), RPD ar trebui să „coopereze cu autoritatea 
de supraveghere“ și „să acționeze ca punct de contact pentru autoritatea de supraveghere cu privire 
la aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă prevăzută la articolul 36, și să se 
consulte, după caz, cu privire la orice altă problemă“. 
Aceste sarcini se referă la rolul de „facilitator“ al RPD menționat în introducerea acestor orientări. 
RPD acționează ca un punct de contact pentru a facilita accesul autorității de supraveghere la 
documentele și informațiile pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 57, precum și 
pentru exercitarea puterilor sale de investigare, corecție, autorizare și consultativ menționate la art. 
58. După cum s-a menționat deja, RPD este legat de secretul sau confidențialitatea privind 
îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre (articolul 38 
alineatul (5)). Cu toate acestea, obligația secretului / confidențialității nu interzice RPD să contacteze 
și să solicite sfatul autorității de supraveghere. Articolul 39 alineatul (1) litera (e) prevede că RPD 
poate consulta autoritatea de supraveghere cu privire la orice altă problemă, după caz. 
 
Abordare bazată pe risc (4.4.) 
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Articolul 39 alineatul (2) prevede ca RPD „să țină seama în mod corespunzător de riscurile asociate 
operațiunilor de prelucrare, ținând cont de natura, sfera de aplicare, contextul și scopurile 
prelucrării“. 
Acest articol reamintește un principiu general și de bun-simț, care poate fi relevant pentru multe 
aspecte ale activității cotidiene a RPD. În esență, RPD-ului i se solicită să acorde prioritate 
activităților lor și să își concentreze eforturile pe problemele care prezintă riscuri mai mari de 
protecție a datelor. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să neglijeze monitorizarea respectării 
operațiunilor de prelucrare a datelor care au un nivel de riscuri relativ mai scăzut, dar indică faptul că 
acestea ar trebui să se concentreze, în primul rând, pe zonele cu risc mai mare. 
Această abordare selectivă și pragmatică ar trebui să ajute RPD să sfătuiască operatorul ce 
metodologie să utilizeze la efectuarea unui DPIA, care domenii ar trebui să fie supuse unui audit 
intern sau extern de protecție a datelor, ce activități de formare internă să ofere personalului sau 
conducerii responsabile cu activitățile de prelucrare a datelor și care sunt operațiunile de procesare 
cărora ar trebui să le dedice mai mult timp și resurse. 
 
Rolul RPD în evidență (4.5.) 
 
În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) și (2), este controlorul sau procesorul, nu RPD, care 
trebuie să „mențină o evidență de prelucrare a operațiunilor sub responsabilitatea sa“ sau „să 
mențină o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele unui 
controlor“. 
În practică, RPD creează deseori inventare și dețin un registru al operațiunilor de prelucrare bazate 
pe informațiile care le sunt furnizate de diferitele departamente din organizația lor, responsabile 
cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Această practică a fost stabilită în conformitate cu 
multe legi naționale actuale și în conformitate cu normele de protecție a datelor aplicabile 
instituțiilor și organismelor UE (articolul 24 alineatul (1) litera (d), Regulamentul (CE) 45/2001). 
Articolul 39 alineatul (1) prevede o listă a sarcinilor pe care RPD trebuie să le aibă ca valoare minimă. 
Prin urmare, nimic nu împiedică controlorul sau procesorul să atribuie RPD cu sarcina de a menține 
înregistrarea operațiunilor de procesare sub responsabilitatea controlorului sau a procesorului. O 
astfel de înregistrare ar trebui considerată ca unul dintre instrumentele care permit RPD să își 
îndeplinească sarcinile de monitorizare a conformității, informând și sfătuind controlorul sau 
procesatorul. 
În orice caz, înregistrarea care trebuie ținută în conformitate cu articolul 30 ar trebui considerată, de 
asemenea, ca un instrument care permite operatorului și autorității de supraveghere, la cerere, să 
aibă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal 
pe care o organizație le desfășoară. Prin urmare, este o condiție prealabilă pentru respectarea și, ca 
atare, o măsură de răspundere eficientă. (Ibid. 17 și urm.)“ 
 

4.2. Curricula VET pentru responsabilii cu protecția datelor din Germania 

4.2.1. Situația actuală a instruirilor pentru responsabilii cu protecția datelor 

În Germania, titlul postului „Responsabil cu protecția datelor” (RPD) nu este un termen protejat legal. 
Și nu este nevoie de certificare pentru a lucra într-o astfel de poziție. Nu există programe comune; 
Depinde de furnizorul și instructorul VET, care este conținutul și durata oferită. Protecția datelor în 
domeniul asistenței medicale este în mare parte un modul suplimentar la elementele de bază ale 
protecției datelor pentru toate sectoarele. Mai mult, acest modul este oferit doar de unii furnizori de 
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VET. Instruirile care diferențiază RPD în spitale, în cabinetele medicilor, în industria farmaceutică și 
așa mai departe, sunt oferite doar ca instrucțiuni interne și nu sunt disponibile traininguri deschise. 

Sarcinile unui RPD sunt definite în capitolul 3 §7 din Legea germană privind protecția datelor 
(BDSG)(https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/7-bdsg/). Acestea sunt în conformitate cu GDPR Europene 
(articolul 39). Mai concret este profilul postului Asociației Germane a RPD (BVD 
eV)(https://www.bvdnet.de/berufsbild/).  
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4.2.2. Graficul de comparare a programelor pentru responsabilii cu protecția datelor din Asistența 
Medicală 

O trecere în revistă a unora dintre programele de studii oferite în Germania pot fi găsite în anexă. 

4.3. Curricula VET pentru responsabilii cu protecția datelor din Grecia 

4.3.1. Situația actuală a instruirilor pentru responsabilii cu protecția datelor 

Conform constatărilor noastre, s-a descoperit că Regulamentul GDPR nu a schimbat rutina unui ofițer 
RPD în general. În ceea ce privește cursurile și instruirile pentru RPD, în interviurile și grupurile 
focalizate au fost evidențiate că există multe seminarii pentru securitatea datelor și încălcările 
acestora. Există, de asemenea, unele programe de instruire și cursuri de RPD, dar majoritatea RPD 
sunt instruiți în muncă. 

4.3.2. Grafic de comparare a programelor pentru responsabilii cu protecția datelor în Sănătate 

Diferența dintre ele este faptul că a doua organizație oferă un certificat pentru RPD, dar este 
recunoscut numai la nivel național.  

Pentru a fi mai specific, Academia RPD oferă următoarele cursuri fără certificare de participare: 
 Ofițer protecția datelor: O abordare holistică de instruire a viitorilor RPD și profesioniști în 

domeniul confidențialității în securitatea datelor, confidențialitatea datelor, rezistența 
cibernetică, securitatea informațiilor și asigurarea cibernetică / confidențialitate. Mai mult, 
acest curs include și exerciții de rezolvare a problemelor, combinate cu scenarii din viața 
reală și soluții axate pe afaceri. 

 RPD executiv: In colaborare cu TÜV Austria Academy un program de formare specializat este 
oferit, care acoperă aspecte cum ar fi planul de conformitate GDPR, măsuri de securitate 
pentru a proteja datele personale, punerea în aplicare a politicilor de confidențialitate și 
răspunsuri la  incidente privind încălcarea securității datelor. 

Pe de altă parte, TÜV HELLAS a oferit un program de formare holistică, care include următoarele: 
 Rolul unui ofițer RPD în general 
 Abilitățile soft și digitale necesare pentru protecția datelor 
 Cadrul legal al protecției datelor 
 Studii de caz și analiza de risc în domeniul protecției datelor 
 Securitatea datelor și încălcări 

Pe baza celor de mai sus, s-a descoperit că protecția datelor pentru serviciile de asistență medicală 
nu există doar ca specialitate, ci este o problemă foarte inovatoare. RPD au subliniat necesitatea de a 
fi instruiți mai mult și de a participa la cursuri, care vor include nu numai o parte teoretică puternică, 
ci și o metodologie WBL. 
 

4.4. Curricula VET pentru responsabilii cu protecția datelor din România 

4.4.1. Situația actuală a instruirilor pentru responsabilii cu protecția datelor 

În România, profesia de „responsabil cu protecția datelor“ este una extrem de reglementată, cu un 
„standard ocupațional“, aprobat în cadrul Autorității Naționale de Calificări (ANC). Din acest motiv, 
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toate cursurile acreditate trebuie să respecte unitățile de competență ale acestui standard, cu o 
durată și un curriculum similare. 
 
Competențe și abilități ale RPD, definite în standard:  

1. Informarea organizațiilor și persoanele în cauză cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute 
de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. 

2. Monitorizarea modului în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu 
caracter personal și standardele specifice din care face parte organizația. 

3. Formularea de recomandări și acordarea unei organizații de asistență specializată privind 
interpretarea și aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. 

4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere privind protecția datelor cu caracter 
personal. 

5. Respectarea principiului obiectivității în protecția datelor cu caracter personal. 
6. Asigurarea și gestionarea la registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
7. Managementul și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare pentru 

realizarea sarcinilor și activităților specifice pentru protecția datelor personale. 
8. Continuarea dezvoltării profesionale în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 
9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor pentru îmbunătățirea eficacității 

managementului securității informațiilor. 
10. Analiza și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 
Analiza efectuată în cadrul proiectului a arătat că cei mai mulți dintre furnizorii de formare au 
respectat aceste standarde (obligatorii pentru cursuri acreditate), în special din cauza obligațiilor 
organizațiilor legate de intrarea în vigoare a prevederilor legale ale GDPR la nivel european. 
 
În procesul de analiză am observat că nu există cursuri specializate disponibile pentru sectorul 
medical, deși multe dintre unitățile medicale cu care am venit în contact au declarat că au participat 
la seminarii în care au discutat cazurile specifice privind aplicarea GDPR în sectorul medical, care 
urmează să fie prezentate în capitolul următor. 

4.4.2. Grafic de comparare a programelor pentru responsabilii cu protecția datelor în Sănătate 

A se vedea anexale. 
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5. Rezumatul raportului 

Sinteza concluziilor noastre conține un rezumat al rezultatelor, astfel încât să le putem lua în 
considerare pentru pregătirea programelor comune pentru RPD în îngrijirea sănătății și pentru 
pregătirea RPD și a profesioniștilor din sănătate. Acesta este, de asemenea, un pas inițial către o 
armonizare a Ocupației RPD în contextul european, care servește, de asemenea, ca ghid pentru 
următoarele două părți ale proiectului nostru - dezvoltarea curriculelor și pilotarea instruirilor. Este 
important de menționat că accentul nostru se bazează pe abilitățile soft, de care au nevoie RPD și, 
de asemenea, profesioniștii din sănătate. În special, profesioniștii din domeniul sănătății au nevoie 
de abilități și competențe pentru a implementa protecția datelor în asistența medicală. În plus, nu 
este important doar pentru a sublinia asemănări, dar și diferențe între țările europene, în scopul de 
a integra o imagine mai completă și pentru a satisface nevoi speciale. Descoperirile noastre sunt 
bazate pe: 

  rezultatele unui sondaj on-line (analiză cantitativă), 
 o analiză calitativă, care conținea interviuri personale și discuții de grup  
 și o cercetare de birou detaliată pentru examinarea programelor de învățământ stabilite și 

aplicate în fiecare țară. 

În general, datorită analizei, putem evidenția în mod clar necesitatea de a promova integrarea 
competențelor soft în ceea ce privește implementarea protecției datelor, fie în viața profesională a 
RPD, fie în rutina zilnică a profesioniștilor din domeniul sănătății din toate țările. Profesioniștii din 
domeniul sănătății se ocupă în special de date sensibile, astfel încât este necesară creșterea gradului 
de conștientizare și prudență pentru protecția datelor în procesele de lucru zilnice. De asemenea, 
lipsește claritatea cu privire la implementarea GDPR în toate țările. 
Protecția datelor îmbracă toate nivelurile unei organizații, astfel încât activitatea RPD este 
multifațetată. Acest lucru este însoțit de o diversitate de abilități soft în ceea ce privește necesitatea 
de formare în abilitățile de prezentare, facilitarea abilităților, abilitățile interculturale (în special 
atunci când se dezvoltă un profil ocupațional la nivelul întregii UE) de abilități de mediere și 
comunicare. Răspunsurile RPD sugerează, de asemenea, că cunoștințele experților solicitați depind 
de tipul și mărimea unei organizații. 
 

5.1. Rezumatul rezultatelor specifice țării 

Analiza cantitativă (Sondaj online) 
Respondenții recunosc protecția datelor în viața lucrative de zi cu zi, pentru că ei trebuie să se 
confrunte cu ea și evaluează, de asemenea, necesitatea, fie ca fiind foarte importantă sau 
importantă. Am observat o discrepanță între răspunsurile respondenților, care se simt bine pregătiți 
pentru GDPR și respondenți, care sunt oarecum de acord sau chiar nu pot fi de acord. Așadar, în mod 
clar, putem evidenția o incertitudine față de protecția datelor. Acesta este și cazul când respondenții 
trebuie să evalueze influența pe care GDPR o va avea pentru organizația lor în viitorul apropiat. 
 
Metodele de instruire preferate pentru protecția datelor sunt: 

 Învățare bazată pe muncă 
 Studii de caz 
 Cursuri online 
 Invatatura amestecata 

 
În toate țările, putem vedea că respondenții cred că RPD trebuie să își consolideze cel mai mult 
cunoștințele legale, dar și abilitățile de procedură de siguranță și abilitățile digitale. Aceste abilități 
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menționate sunt abilități profesionale de bază pentru RPD. De asemenea, putem observa că, în 
comparație cu alte întrebări, un grad notabil de respondenți nu s-au simțit capabili să răspundă la 
această întrebare. În ceea ce privește abilitățile soft respondenții observă o lipsă de abilități de 
comunicare. Aceasta corespunde evaluării abilităților și competențelor respondenților, care sunt 
importante pentru RPD. În mod ideal, RPD ar trebui să cunoască toate detaliile legale. În plus, 
importanța transferului de cunoștințe privind protecția datelor în rutina de lucru zilnică a 
respondenților este evidentă în răspunsurile date. RPD ar trebui să faciliteze gestionarea cerințelor 
de protecție a datelor. Prin urmare, el / ea ar trebui să fie familiarizat cu procedurile interne ale unei 
organizații și, de asemenea, cu cerințele de muncă date de angajați. Pentru credibilitatea unui RPD, în 
toate țările, un RPD trebuie să-și poată îndeplini sarcinile complet independente cu autoritatea de a 
acționa autonom și fără niciun conflict de interese. De asemenea, respondenții subliniază preferința 
unui RPD extern, pentru că el / ea are mai multă experiență și o rețea mai bună pentru un schimb 
periodic de cunoștințe. În același timp, ei preferă un RPD intern, pentru că el / ea este mult mai 
familiarizat cu procesele interne. 

 
Declarațiile privind cunoștințele și abilitățile RPD în Sănătate 
 
Germania  
 
Sunt descrise principalele abilități ale profilului profesional german pentru RPD furnizate de 
„Asociația Profesională a RPD în Germania“ (BVD eV) sunt: 

 Procese și organizare (Economie) 
 sisteme și aplicații IT  
 Protecția datelor - reglementările legale 

RPD nu trebuie să-și consilieze clienții doar în termeni legali, ci și în ceea ce privește nevoile umane și 
eficiența proceselor de lucru. RPD trebuie să poată diferenția între personalul unui departament de 
cercetare al unei companii farmaceutice, al unei asigurări de sănătate, al unui spital sau al unui 
cabinet privat. Răspunsurile RPD sugerează, de asemenea, că informațiile/cunoștințele experților 
solicitați depind de tipul și mărimea unei organizații. Empatia este cea mai menționată abilitate de 
care are nevoie RPD pentru munca sa.  
 
RPD intervievați au menționat următoarele abilități pentru munca lor: 

 gândire analitică și structurată 
 Abilitatea de a lucra independent  
 Asertivitatea și persuasiunea  
 Receptivitatea și gândirea rapidă  
 abilități de luare a deciziilor și capacitatea de compromis  
 Capacitatea de a înțelege corelații inter-organizaționale complexe 
 Să știe cum să optimizeze procesele de organizare și funcționare, precum și structura de 

comunicare în conformitate cu GDPR  
 cunoaștere profundă cu privire la situația de zi cu zi a clienților  
 Cunoștințe despre diferite departamente și formularile lor specifice (limbi tehnice) 
 Abilitati de a evalua riscurile 
 Abilitatea de a comunica un subiect sec într-un mod interesant și orientat spre soluții 
 abilități sociale pentru a comunica cu grupuri țintă diferite (medici șefi precum și asistente 

medicale de exemplu) 
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 Gestionarea conflictelor în funcția lor de punct de contact pentru reclamații și întrebări ale 
angajaților, managerilor pacienților și chiar ale autorităților de supraveghere 

 conștientizare problemelor în timpul comunicării, în cazul întrebărilor și reclamațiilor 
 Să știe cum să se ocupe de conflictele de interese 
 Abilitatea de a se pune în locul altora 

 
Profesioniștii din domeniul sănătății au menționat următoarele abilități pentru RPD:  

 RPD ar trebui să aibă o înțelegere clară, care detaliază protecția datelor unui anumit grup 
profesionist și locul de muncă în nevoile de îngrijire a sănătății.  

 Un RPD are nevoie de multă empatie pentru a înțelege nevoile zilnice ale clienților săi și 
pentru a găsi un limbaj comun, astfel încât să poată face față rezistenței pe care le-ar putea 
întâmpina. El ar trebui să poată convinge personalul de curățenie, precum și medicul șef. Nu 
numai că procesele sunt diferite în diferite tipuri de organizații, dar, de asemenea, trebuie 
luate în considerare fundalul și imaginea de sine a grupurilor profesionale. 

 RPD trebuie să fie conștient de simțul și necesitatea protecției datelor în situațiile speciale de 
îngrijire a sănătății. 

 RPD ar trebui să poată reflecta propriul său comportament. 
 RPD ar trebui să poată învăța să folosească situații concrete și limbaj practic din afacerile 

zilnice, astfel încât cursanții să poată înțelege protecția datelor într-o manieră practică. De 
exemplu, personalul de curățenie ar trebui să știe că ar putea exista documente cu date 
sensibile în deșeuri și cum ar trebui să se ocupe de acestea. Terapeutul ar trebui să-și închidă 
laptopul în timp ce părăsește camera chiar și pentru o clipă. De asemenea, medicii ar trebui 
să fie conștienți atunci când vorbesc despre pacienți în afara unei camere închise. 

 RPD ar trebui să poată să vadă consecințele comportamentului ilegal și să stabilească 
mecanisme de prevenire 

 RPD au nevoie de o gândire orientată spre soluții pentru a găsi soluții practice pentru practica 
zilnică 

 RPD ar trebui să țină seama de faptul că profesioniștii din domeniul sănătății, deja în trecut, 
au avut în vedere confidențialitatea medicală, dar nu sunt obișnuiți cu provocările în timp de 
digitalizare. 

 Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății subliniază importanța unei atitudini etice a 

RPD.  
 

Grecia  
 
RPD în domeniul îngrijirii sănătății ar trebui să posede următoarele abilități și competențe: 
 

 Expertiză juridical avansată; 
 Abilități avansate de comunicare pentru a crea sinergii eficiente între departamente conexe 

(departamente juridic-IT-conformitate) și a „traduce“ limbajul juridic în mai multe sfaturi/ 
sugestii practice de zi cu zi; 

 Încredere și independență; 
 Abilități de orientare spre client; 
 Competențe educaționale- de formare avansate; 
 Competențe interculturale; 
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Majoritatea participanților au declarat că în afară de nivelul de educație și expertiza unui RPD (în 
principal juridic și IT), cele mai Importante abilități sunt cele interpersonale, așa-numitele abilități 
soft. Printre aceste competențe, ei au subliniat „independența“ RPD ca fiind unul dintre cei mai 
importanți factori, în scopul de a echilibra în mod eficient interesele conflictuale între departamente 
/ administrație, integritatea caracterului și dorința de a învăța lucruri noi. 
 
România 
 
Majoritatea participanților care au făcut parte din categoria RPD consideră că abilitățile esențiale și 
competențele de exercitare a profesiei lor sunt în principal legate de: 

• cunoștințe tehnice puternic în domeniul IT, atât pe partea de software, cât și în configurarea 
sistemelor informatice. 

• Cunoștințe aprofundate specifice în ceea ce privește procesele din sistemul medical 
• Cunostinte solide a legislației naționale și internaționale în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal, care sunt utilizate în sistemul medical 
• Capacitatea de a analiza datele, la nivel de sistem, la nivel de proces și la nivel individual 

pentru a lua cele mai bune decizii în ceea ce privește sistemul de protecție a datelor 
• Aptitudini care să le permită să instruiască oamenii care sunt implicați în sistem 

 
Declarațiile cu privire la cunoștințe și competențe ale angajaților în Sănătate 
 
Germania  
 
Deși sensibilitatea la protecția datelor a crescut de la punerea în aplicare a GDPR, declarațiile 
respondenților cu privire la tipul de sensibilitate au fost destul de diferite. Aceste declarații ale RPD și 
profesioniștilor din domeniul sănătății reflectă un grad de conștientizare divergent pentru protecția 
datelor. Profesioniștii din domeniul sănătății raportează despre creșterea gradului de conștientizare a 
pacienților care doresc să știe cine are acces la datele lor și care cer ștergerea datelor lor. Mai mulți 
RPD au menționat, de asemenea, creșterea reclamațiilor privind protecția datelor. În plus, mai mulți 
profesioniști din domeniul sănătății observă, de asemenea, o lipsă de sensibilitate în tratarea datelor 
în rândul colegilor și au confirmat necesitatea instruirilor de sensibilizare în domeniul protecției 
datelor atunci când se întreabă despre acestea. Concluziile sugerează că pentru implementarea 
protecției datelor în comportamentul profesioniștilor din domeniul sănătății este important să se 
realizeze orientarea către practică. Aceasta înseamnă că profesioniștii din domeniul sănătății au 
nevoie de instrucțiuni de protecție a datelor orientate către grupuri țintă, care iau în considerare și 
locul lor de muncă specific. 
 
Abilități soft menționate pentru profesioniștii din domeniul sănătății în ceea ce privește protecția 
datelor: 

 Empatia  
 Să fie conștient de poziția pacienților și să ia drepturile lor în serios 
 Să fie capabil de a schimba perspectiva: care ar fi interesul meu, dacă aș fi fost pacientul? 
 Să fie capabil să reflecte faptele sale și să estimeze consecințele (evaluarea impactului) 
 Prudența în timpul proceselor de lucru  
 Ar trebui să fie liber de prejudecăți 
 Asertivitatea privind instrucțiunile ilegale din împrejurimile lor 

 
Angajații din profesiile de sănătate ar trebui să fie împuterniciți să indice colegii către greșelile privind 
protecția datelor. Pentru unii RPD, este important ca organizația să implementeze o cultură a erorilor 
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deschise pentru a permite o discuție deschisă a pierderii de date. Angajații ar trebui să fie 
împuterniciți să pună întrebări critice despre procesele de lucru pentru a le optimiza. Universitățile și 
furnizorii de educație profesională trebuie să ofere module de cunoștințe și instruire pentru protecția 
datelor în programele lor. De asemenea, dezvoltatorii de software ar trebui să fie conștienți de 
protecția datelor și să ia în considerare necesitățile legale ale produselor lor. 
 
Grecia 
 
Participanții au convenit că angajații din majoritatea companiilor / structurilor nu sunt conștienți de 
GDPR. De fapt, a fost evidențiată lipsa de conștientizare și a fluxului continuu de informații către 
angajați cu privire la GDPR. Deși au fost introduse noile orientări, mentalitatea angajaților nu s-a 
schimbat încă. Din comentariile menționate, devine evident că angajații au nevoie de îndrumări și 
informații suplimentare, nu numai sub formă de e-mailuri ale companiei, care sunt adesea lăsate 
neobservate, ci prin intermediul unor zile de informare, webinarii sau ateliere și seminarii 
experiențiale. De asemenea, s-a menționat că furnizarea de informații și instruire ar trebui să fie un 
proces continuu și nu o informație unică, de obicei sub forma unei zile informative, dar trebuie să 
existe o monitorizare. Problema se află în poziții care stau „între” pacienți și profesioniști din 
domeniul sănătății, cum ar fi angajații unei companii farmaceutice, asistente medicale, personal de 
asistență și personal administrativ, deoarece chiar dacă sunt deja conștienți de GDPR, aceștia nu au 
înțeles sau urmează complet liniile directoare. Acest lucru, pe lângă lipsa de informații a pacienților 
despre reglementări și drepturile lor asupra datelor cu caracter personal, face ca situația să fie mai 
dificil de gestionat. 
 
România 
 
Atât interviurile, cât și grupurile focale au arătat că pacienții sunt, în general, conștienți de nevoia de 
protecție a datelor, dar fără a avea date și informații specifice sau concrete cu privire la procesul de 
colectare a datelor. Participanții au răspuns că majoritatea angajaților din sistemul de asistență 
medicală au fost intens expuși la tema Protecției datelor, fie la locul de muncă, fie prin campanii 
media. Cu toate acestea, ei au recunoscut că transferul de informații, cunoștințe juridice și 
procedurale s-a desfășurat la nivelul organizației, în principal în mod formal, prin e-mail sau seminarii 
informative organizate cu furnizori externi sau interni. Ceea ce a fost vizibil a fost faptul că, în niciun 
caz, această pregătire nu s-a concentrat pe abilități soft, pe cum să interacționeze cu pacientul, cum 
să prezinte beneficiile în protecția datelor sau să gestioneze diferitele situații create în procesul de 
colectare a datelor, etc. Din acest motiv, au considerat că este deosebit de util să se parcurgă un 
program de formare, care ar trebui să fie adaptat în mare măsură nevoilor lor specifice și nu unul 
bazat pe subiecte generale. De asemenea, a fost evidențiat faptul că furnizarea de informații și 
instruire ar trebui să fie un proces continuu, adaptat la nevoile acestora. 
 
Recomandări pentru instruiri și cele mai bune practici 
 
Germania 
 
RPD au menționat următoarele metode de instruire cu privire la instruirile privind protecția datelor: 

 Formatorul explică protecția datelor cu exemple din propria sa experiență 
 Studii de caz  
 Utilizarea de manuale 
 Explicarea problemelor de protecție a datelor cu un model de organizare  
 Formare bazată pe web, VOOCs, MOOCs, eLearning 
 Lucru de grup 
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 Predare interactivă 
 Participanții la formare discută proiecte din activitatea lor de zi cu zi, în sala de clasă 
 Schimbarea perspectivei  

 
Pentru manageri și RPD, cel mai eficient mod de a preda protecția datelor pentru angajați sunt 
modulele de e-learning cu control ulterior al succesului învățării, deoarece angajatorul poate 
documenta instruirile cu ușurință și își poate îndeplini obligațiile de dovadă ale GDPR. Dar pentru a 
implementa protecția datelor într-un mod adecvat, mai mulți RPD și profesioniști din domeniul 
sănătății au declarat necesitatea unor explicații bazate pe locul de muncă cu privire la procedurile de 
operare ale angajaților, care integrează instrucțiuni de protecție a datelor. Instruirile trebuie să 
răspundă nevoilor grupului țintă. Aceasta este, de asemenea, descrisă ca fiind cea mai bună practică. 
Un DPO recomandă combinarea modulelor eLearning cu învățarea bazată pe muncă. RPD și cadrele 
medicale au menționat următoarele metode de formare pentru sensibilizarea angajaților: 

 Jocul de rol pentru a reflecta comunicarea cu pacienții 
 Schimbarea perspectivei 
 Indicarea consecințelor utilizării necorespunzătoare a datelor 
 Vizitarea diferitelor locuri de muncă și accentuarea conștientizării implementării protecției 

datelor 
 Creșterea gradului de conștientizare privind comunicarea între colegi 

 
Grecia 
 
Principalele concluzii sau recomandări de politici pentru Grecia ar putea fi rezumate în punctele de 
mai jos: 
 

 În ciuda faptului că numărul de training fiind prevăzută pentru RPD în sectorul asistenței 
medicale a crescut de la intrarea în vigoare a Regulamentului GDPR UE, domeniul de aplicare 
a acestora a fost destul de generic și nu abordează pe deplin nevoile profesioniștilor. A fost 
ilustrată necesitatea unor instruiri specifice sectorului, personalizate și orientate către 
organizație. 

 Abilitățile de instruire și formare ale ofițerilor sau facilitatorilor RPD ar trebui îmbunătățite. 
Instruirile ar trebui să includă scenarii practice și jocuri de rol pentru a face procesul mai 
atractiv și mai relevant pentru realitatea de lucru a participanților. 

 Profesioniștii ar trebui să poată identifica bunele practici sau încălcări ale protecției datelor 
în rutina lor zilnică, de aceea, instruirile ar trebui să răspundă la rezolvarea practică a 
problemelor. O simplă citare a cadrului legal și consecințele posibile pentru nerespectare nu 
servesc scopului încorporării GDPR în realitatea de lucru a profesioniștilor. 

 Diferențele culturale între organizații și persoane ar trebui să fie luate în considerare în 
proiectarea politicilor de protecție a datelor, astfel încât să conducă la o schimbare de 
mentalitate. 

 Activități suplimentare de diseminare și campanii de sensibilizare ar trebui să fie organizate, 
care vizează nu numai profesioniștii din sectorul sănătății și RPD, dar și pacienți și publicul 
larg. 

 O cheie a succesului este implicarea în dezvoltarea continua și formarea oamenilor și a 
proceselor. 

 
România  
 
În România, oferta de formare în domeniul protecției datelor este una bogată și bine plasată, chiar 
dacă profesia de Ofițer Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter Personal este una recentă. Cu 
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toate acestea, cele mai multe cursuri care au apărut în ultima perioadă datorită cererii foarte mari, 
nu acoperă segmente importante ale nevoii de formare profesională care RPD au nevoie. Iată câteva 
dintre concluziile desprinse din analiză: 

 profesia de RPD este destul de standardizată în România, cu unități de competențe bine 
definite, certificate la nivel național; dar cursurile au un caracter general, fiind axate în 
principal pe aspectele teoretice, cu un grad redus de adaptare la anumite sectoare de 
activitate 

 o nevoie de formare specifică este identificată, specifică domeniului asistenței medicale, 
pentru a fi pliată la nevoile sistemului, a proceselor desfășurate în cadrul acestuia 

 formarea trebuie să fie foarte practică, bazată pe situații reale; 
 având în vedere dezvoltarea sistemului privat de sănătate din România, poate fi util pentru a 

aborda anumite aspecte legate de diferențele culturale între diferitele organizații de 
sănătate; 

 este necesară o pregătire orientată către abilități soft ca o componentă complementară 
necesară în activitatea RPD; 

 Cursurile online sunt o opțiune apreciată pentru cei care lucrează în protecția datelor, 
datorită flexibilității sale; ar trebui să fie luat în considerare, de asemenea, un sistem de 
modele de învățare combinată, care să poată aduce eficiența procesului printr-o interacțiune 
față în față; 

 sesiunile de instruire ar putea fi susținute sub formă de scurte ateliere interactive / sesiuni de 
coaching, în care procesul de învățare ar putea fi și mai intens.  
 

 
Pentru elaborarea programelor de instruire și a instruirilor privind protecția datelor trebuie luate în 
considerare caracteristicile specifice pentru fiecare țară în ceea ce privește asistența medicală, 
precum și caracteristicile generale: 
 
Caracteristici generale 
 

 Diferențele de cerințe în ceea ce privește reglementările UE și reglementările specifice țării 
 Abilitățile soft deja menționate în GDPR (a se vedea 4.1.) 

 
Germania 

 Complexitatea juridică în afară de GDPR - Legile federale se aplică pe lângă legile fiecărui stat 
federal, iar legile privind îngrijirea sănătății sunt reglementate de fiecare stat federal - din 
acest motiv, legea poate diferi una de alta 

 Punerea în aplicare a protecției datelor pentru dispozitivele medicale și a sistemelor 
informatice cu privire la practicabilitatea mediului de lucru de zi cu zi  

 Punerea în aplicare a interoperabilității sigure a diverselor părți interesate, cum ar fi medici și 
asigurări de sănătate  

 Implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății în protecția datelor diferă în ceea ce 
privește pozițiile lor profesionale și implicarea lor în implementarea GDPR 

 Protecția datelor nu face parte din sarcinile de bază ale profesioniștilor din domeniul 
sănătății. 

 Instruirile pentru RPD nu reprezintă o educație profesională inițială, ci o calificare 
suplimentară. 

 Instruirile și programele pentru RPD diferă în ceea ce privește conținutul și durata lor, 
deoarece nu există o reglementare oficială.  
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Grecia 
 

 A fost evidențiat de un participant care lucrează în sectorul public că structurile publice de 
asistență medicală se confruntă cu dificultăți în aplicarea efectivă a reglementărilor privind 
protecția datelor, din cauza procedurilor interne și a constrângerilor birocratice, având un 
impact negativ asupra colaborării dintre diferite departamente (legale și IT).  

 Regulamentul GDPR introduce o mentalitate concretă de protecție a datelor pe care 
organizațiile trebuie să o includă în procedurile lor interne, nu ca un proces, ci mai degrabă 
ca un „mod de viață”, care are implicații dincolo de sector. Zona cea mai afectată din punct 
de vedere al GDPR este cea privind politica lor față de vizitatorii / consultanții clinici. 

 RPD și profesioniștii din domeniul sănătății și-a exprimat opinia că departamentele IT joacă 
un rol crucial în respectarea GDPR, la aproape fiecare operațiune.  

România  
 

 Respondenții au subliniat că politicile de resurse umane ar trebui revizuite ca urmare a 
punerii în aplicare a GDPR. (De exemplu. Luând în considerare faptul că numărul de 
profesioniști din domeniul medical care gestionează date personale și speciale este ridicat de 
80% -90%, numărul managerilor din acest sector, în organizație, este destul de mic - o 
persoană care are multe alte sarcini). 

 În prezent, datele și informațiile personale și speciale sunt gestionate la nivelul instituției, cu 
ajutorul aplicațiilor informatice dezvoltate și întreținute de către Ministerul Sănătății. Accesul 
la aceste date se face în mod individual pe bază de cont și de utilizator. 
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Anexa: Germania 

 

Provider Brief Description of Curriculum Content and  structure Training methods and techniques used
Apprenticeship 
or WBL

Soft Skills 
Existing Target Groups and their specific 
characteristics

Reference - webpage

Module 1: Introduction to GDPR
Part 1: Basics
• Introduction toData Protection (Background)
• Basic Laws, Controlling Institutions and Case Laws of the Court
• Introducion to DSGVO (German Data Protection Law) and overview over other Regulations (Data Protection Laws of the German 
States, Jurisdiction concerning Telecommunication, etc.)
• How to collect and process personal Data according to the GDPR
• Rights of the "Data Possessors" /  how to formulate Effective consent of those affected
• Position of a DPO in the organization - Rights and Tasks
• professional and personal suitability. Liability of a DPO, juridical consequences of non-compliance for the management of an 
organization.
• Rights and tasks of supervising institutions. 
• Data Protection and IT Security.
• Case Studies
Part 2: Management of Data Protection in Companies. 
• Identification of typical processes affected by Data Protection.
• Establishment and maintanance of the public internal Directory of procedures.
• Examination of technical and organizational measures stipulated in Annex to Article § 9 BDSG
• Conrolling and contracting external service providers 
• Obligation of the staff on data secrecy
• Raising awareness amongst the workforce by means of training and other measures. 
• DPO as contact person for employees concerning data protection. 
• Case Study 
Part 3: Practice Transfer
• Supervising of processes relevant for Data Protection
• DPO as consultant when new IT processes are implemented
• Development of strategies how to communicate processes and instructions (e.g. how to use  Internet, E-Mails etc.)
• Development and Communication of Data Protection Concepts 
• Preparation of a plan for the first 100 days as DPO in his/her company 
• Reporting to Geschäftsleitung 
• Data Protection as competitive advantage 
• Case Studies

_Communication
_Personal suitability as DPO
_Methodology how to develop 
concepts

_Employees of companies or non-profit 
organizations, who want to work as data 
protection officer or as data protection 
coordinator
_Employees already working as internal or 
external DPOs
 _Professionals responsible for data 
protection
Notice: executives in human ressources or IT 
departments as well as senior managers are 
not recognized as suitable by legislature 
because of conflict of interests. Work 
councils members are recognized as 
suitable.

https://www.ihk-
potsdam.de/produktmarken
/WEITERBILDUNG/LEHRGAe
NGE/Betrieblicher_Datensch
utzbeauftragter_IHK/233313
0#titleInText0

Module 2 IT-Basics:
Part 1: Interfaces between Data Protection and IT
• Basics of IT Systems
• How to collect information
• Cowork of DPO and IT department
Part 2: IT- Basics
• Computer and Server architecture
• Active and passive components of a network
• Network protocol and server providers
• Local and public networks (LAN, Intranet, WAN)
• Data storage (RAID, SAN, NAS)
Part 3: Tasks and applications in IT relevant for data protection
• System administration 
• Authentication methods, Communication systems (E-Mail, Groupware), Applications (Office, etc.)
• Internet-Services / E-Commerce, peripheral devices (printer, scanner, fax), Telecommunication
• Firewall-, spam filter, virus protection
• Internal und external Services (Hosting, Housing), Cloud Computing (Software/Platform/Infrastructure as a Service)
• Archiving systems
• Tele work, Mobile work (Laptop, Smartphone, Tablet)
• BYOD
• Encryption methods
• Case study
Part 4: Concepts
• IT knowledge
• Auditing (§ 9 BDSG)
• Data Backup and restoration, Protocols in accordance with data protection
• Benefits of data protection for companies
• Audits - ISO 27001 
Part 5: 
• Exam preparation for Module 1 and 2 (6 hours)
• Exam (2 hours)

_Cooperation DPO and IT

Module 4: Data Protection in Health Care
- Guidelines of data protection and of juridication
- Organizational structures of companies in the health care sector 
- Secrecy and reporting requirements
- Medical confidentiality, release from confientiality
- Rights of the person concerned / Principles / Notification / Information and access to the file / Correction, blocking and deletion / 
Right of opposition / Damages
- Handling of patient data / transfer of patient data / retention periods
- Services by external companies

Especially health professionals and all 
empolyees in health care have to handle 
with very sensitive patients´ data. 
Carelessness and mistakes would lead to 
loss of confidence between health 
professionals and patient. 

https://www.procado.de
/akademie/weiterbildung-
datenschutz-im-
gesundheitswesen-
sozialwesen.html

No 
apprenticeship; 
Work-based 
Learning: Case 
Studies; Sample 
company

Title: Company Data Protection Officer; Duration: Module 1 + 2:  3 days (25 hours) per module; Module 4: 1 day

The IHK Brandenburg supplies a 
Certificate Course for a 
“Company DPO”. The 
abbreviation IHK (Industrie- und 
Handelskammer) names a 
German public body, “Chamber 
of Industry and Commerce” 
(CCI). It is a regionally organized 
cross-industry association of 
entrepreneurs and commercial 
enterprises. The name IHK 
Brandenburg derives from its 
residence in the German federal 
state Brandenburg. 

This training ends with a certificate 
which is recognized in all states of 
Germany. The training teaches basical 
knowledge for DPOs so that the 
participants can work as DPOs in 
companies according to GDPR. The 
training consists of 6 modules with 
minimum 50 hours in total. Module 1 
and 2 are mandatory to receive the 
certificate. Module 4 in combination 
with 1 and 2 means the certificate for 
DPO in Health Care. 

_Distribution and transfer of knowledge
_Discussion of application examples
_One case study paralel to the course
_Small case studies
_Discussion of cases from the participants´ 
companies
_Development of a plan for the first 100 
days as DPO in the participants´companies
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Provider
Brief Description of 
Curriculum

Content and  structure
Training methods and 
techniques used

Apprenticeship 
or WBL

Soft Skills 
Existing Target Groups and their specific 
characteristics

Reference - webpage

Basics
• EU Law - National Law
• Important terms and principles of data protection law (Art. 4 / 5 EU-DSGVO)
• Term and contractual requirements for order processing
Legally valid consents
• Form und Bestimmtheit der Einwilligung
• Disclosure obligations and coupling ban
• Right of withdrawal of the person concerned
Core Areas of Data Protection
• Processing of customer and prospect data
• Employee data protection according to § 26 BDSG-new
• Transmission to third countries
Data Protection Requirements and Data Protection Control
Rights of the Affected Persons
• transparency obligations / Deletion and right to forget /Right to data portability / 
compensation
The corporate data protection officer
• Requirements of a group data protection officer
• Required expertise and avoidance of conflicts of interest
• Tasks
• Position in the company including relationship to the works council
• Dismissal protection
• Reporting and documentation requirements for data security incidents
Supervisory authority
• Tasks, powers, sanctions

https://www.tuev-
nord.de/de/weiterbildung/s
eminare/datenschutzbeauft
ragter-tuev-a/

Business processes in accordance with data protection
• Information requirements
• List of processing activities
• Requirements / purpose / content
• Erstellung und Aktualisierung
Riskmanagement
• Risks of the company - risks of affected persons
Impact assessment of data protection
• Requirements / Decision making / documentation
• Implementation and organization
•Implementation of accountability
• Audits and certification
IT Security
• Definition of IT Security
• IT Security and data protection
• Vulnerabilities and threats
Technical and organizational messurements
• Pseudonymization / encoding

Data protection in Health Care
• Data protection in Health Care and medical  medical confidentiality
• Resposibilities for data protection in medical institutions
Processing patients´ data within the institution
• Collection and storage for the purpose of treatment
• Electronic health card
• Documentation requirements of medical doctors
• Data processing for research purposes
Transmission of patient data
• Transmission to other institutions or government
• Information of insitutions of insurance
Archiving
• IT Service providers
• Archiving and deletion obligations
Data protection in practice
• Clinical information systems
• Communiction in clinical institutions
• Data protection and Point-of-Care(POC) applications
• remote maintenance of IT-Systems
• The confidentiality of access to patient records in preliminary proceedings
• Role of the DPO

_Distribution and transfer of 
knowledge
_Discussion of application 
examples
_Small case studies
_Transfer to the practice of the 
participants

DPOs in organizations of health care. 
Participation in a basic training for data 
protection is required.

https://www.tuev-
nord.de/de/weiterbildung/s
eminare/datenschutz-im-
gesundheitswesen-a/

Social skills especially for the challenges of a DPO as 
consaltant for and mediator between  management, 
affected persons, works council and external 
supervizing institutions. This training is ideal for 
DPOs in group companies. 

_Employees who want to work as data 
protection officer 
_Participants who want to work as external 
DPOs on a freelancer basis or as employees of 
an organization speciallized on data 
protection.
 _Professionals responsible for data protection
Notice: executives in human ressources or IT 
departments as well as senior managers are 
not recognized as suitable by legislature 
because of conflict of interests. Work councils 
members are recognized as suitable.

The TÜV Nord AG (German 
technical inspection 
association) is an 
independent service 
company. The company 
provides testing and 
certification for Industry, 
automobiles, human 
resources and education.

General education to the 
DSB. This further education is 
the basis for the in-depth 
seminar on DSB in the 
healthcare sector. Possibility 
to take part in an exam with 
the certificate conclusion of 
the Data Protection Officer 
(TÜV®).

_Distribution and transfer of 
knowledge
_Discussion of application 
examples
_Small case studies

No 
apprenticeship. 
Practical 
orientation 
based on case 
studies

Title: Company Data Protection Officer - according to GDPR and BDSG new; Basic Module Duration: 4 days; Module Data Protection in Health Care: 2 days
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Anexa: România 

 
Durata: 18 ore, din care: teoretice (6), practice (12) 

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U1 - Informarea organizațiilor și 
persoanelor în cauză cu privire la 
drepturile și obligațiile care le revin în 
temeiul legislației privind protecția 
datelor cu caracter personal 
 
  
 

Cadrul legal actual aplicabil protecției 
datelor cu caracter personal la nivel național 
și european 
 
GDPR - articole prin noul cadru legislativ - în 
comparație cu actualele prevederi legale, 
orientări și avize emise în protecția datelor 
cu caracter personal – Articolul 29 Grup de 
lucru  
 
Domeniul de aplicare al tehnico-materială și 
teritorială GDPR 
Obținerea aplicabilă în protecția datelor cu 
caracter personal - definirea datelor cu 
caracter personal, categorii speciale de date 
cu caracter personal (date sensibile), 
persoanele implicate în prelucrarea datelor 
cu caracter personal (personae vizate, 
operatorul, persoane autorizate) 
 
Principiile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal 
 
Noțiunea de protecție responsabilă a 
datelor personale 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practica 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Laptop 
- Site-uri 
practica 

- Legislație 
- Colecția de spețe 

- Cunoașterea cadrului legal actual aplicabil 
protecției datelor cu caracter personal la nivel 
național și european 
 
- Să aibă cunoștințe și să identifice noi elemente 
introduse de noul cadru de reglementare și a 
instrumentelor de lucru și orientări și avize emise 
de către instituțiile și organele competente 
 
- domeniul de aplicare din punct de vedere material 
și territorial GDPR 
 
- Cunoașterea elementelor de bază aplicabile 
protecției datelor cu caracter personal (definiția 
datelor cu caracter personal, categorii speciale de 
date cu caracter personal, conceptul persoanei în 
cauză și operator autorizat) 
 
- Cunoașterea și aplicarea principiilor de prelucrare 
a datelor cu caracter personal 
 
- Cunoașterea noțiunii de protecție responsabilă a 
datelor personale 

 
Modulul 2 - Drepturile și obligațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare 
Durata: 27 h, din care: teoretic (9), practic (18) 
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Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U1 - Informarea organizațiilor și 
persoanelor în cauză cu privire la 
drepturile și obligațiile care le revin în 
temeiul legislației privind protecția 
datelor cu caracter personal 
 

Drepturile și oligațiile operatorului în 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Aspecte particulare în ceea ce privește 
prelucrarea datelor sensibile 
 
Drepturile de avocat și obligații în 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Aspecte particulare în ceea ce privește 
prelucrarea datelor sensibile 
 
Manager relații - împuternicit. Drepturile, 
responsabilitățile, prevederile contractuale 
obligatorii 
 
Motivele pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
conformitate cu acordul persoanei în cauză. 
Condiții speciale se aplică în ceea ce privește 
consimțământul minorilor 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Laptop 
- Prezentări 
- Site-uri 
- Legislație 
- Colecția de spețe 
practică 

- materiale pentru aplicații 
practice 

- Cunoașterea operatorului și să identifice 
drepturile și obligațiile în prelucrarea datelor cu 
caracter personal 
- Cunoașterea aspectelor particulare aplicabile în 
prelucrarea datelor sensibile 
 
- Cunoștințe și să identifice drepturile și obligațiile 
proxy în prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
- Cunoașterea aspectelor particulare se aplică 
prelucrării datelor sensibile 
 
- Cunoașterea drepturilor, responsabilităților și 
prevederilor contractuale – operator autorizat 
relații contractuale 
 
- identifice și să aplice motive pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal 
 
- Cunoașterea regulilor se aplică prelucrării datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
consimțământul 
 
- Cunoașterea condițiilor speciale în cazul în care 
consimțământul este obținut de la un minor 
 
 

 
 
Modulul 3 - Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. instrumente de informare 
Durata: 18 ore, din care: teoretic (6), practic (12) 
    

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U1 - Informarea organizațiilor și 
persoanelor în cauză cu privire la 

Drepturile și obligațiile persoanei vizate cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 

partea teoretică 
- Prezentare generală 

partea teoretică 
- Suport de curs 

-Cunoaste drepturile și obligațiile persoanei vizate 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
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drepturile și obligațiile care le revin în 
temeiul legislației privind protecția 
datelor cu caracter personal 
 

personal (categorii de drepturi, furnizarea 
de informații persoanei vizate, modul de 
exercitare a acestor drepturi). Aspecte 
particulare privind prelucrarea datelor 
sensibile 
 

- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colecția de spețe 
practică 

- materiale pentru aplicații 
practice 

personal 
 
 

 
 
Modulul 4 - Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter 
personal, organizarea și să le utilizeze în cadrul organizației 
Durata: 24 h, din care: teoretic (8), practic (16) 
    

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U2 - monitorizare a modului de organizare 
îndeplinește cu legislația privind protecția 
datelor cu caracter personal și a 
standardelor specifice la care organizația a 
aderat 
 
-Asigurarea U6 și gestionarea carte de 
înregistrare a prelucrării datelor cu 
caracter personal 

Politici și instrumente care pot fi aplicate 
pentru a monitoriza modul în care 
organizația respectă legislația privind 
protecția datelor cu caracter personal 
Activități periodice sau ad-hoc, care pot fi 
efectuate pentru a verifica modul în care 
sunt puse în aplicare măsurile tehnice și 
organizatorice de prelucrare a datelor cu 
caracter personal. Identificați cazurile în 
care este necesară externalizarea verificării 
 
Urmărirea procesării datelor cu caracter 
personal 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colecția de spețe 
practică 

- materiale pentru aplicații 
practice 

- identificarea și punerea în aplicare a politicilor și 
instrumentelor care pot fi utilizate pentru 
monitorizarea modului în care organizația respectă 
legislația privind protecția datelor cu caracter 
personal 
 
- Identificarea și aplicarea periodică sau ad-hoc a 
activităților care pot fi efectuate pentru a verifica 
modul în care acestea sunt implementate măsurile 
tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor cu 
caracter personal 
 
- Cunoașterea regulilor de evidență a prelucrării 
datelor cu caracter personal 
 

 
 
Modulul 5 - Activitățile legate de asistența de specialitate furnizate de către personalul de protecție a datelor. Planul de lucru al persoanei responsabile 
de protecția datelor cu caracter personal 
Durata: 36 h, din care: teoretic (12), practic (24) 
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Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 

teoretice sau practice 
metode Mijloace de instruire, materiale 

de învățare 
Criteriile de performanță 

1. U3 - formularea de recomandări și 
furnizarea de organizații de asistență 
specializată privind interpretarea și 
aplicarea legislației cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal 
 

Evaluarea impactului asupra protecției 
datelor 
 
Asigurarea protecției datelor în funcție de 
proectare și în mod implicit (pe conceptul 
de protecție prin design și în mod implicit) 
 
Transferul de date cu caracter personal - 
regimul juridic aplicabil drepturilor și 
obligațiilor în funcție de natura 
beneficiarului (inclusiv transferurile către 
țări terțe) 
 
Conceptul de siguranță al prelucrării datelor 
cu caracter personal. Încălcarea securității 
datelor cu caracter personal 
 
Răspundere și sancțiuni aplicabile încălcării 
prevederilor legislației privind protecția 
datelor cu caracter personal 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colecția de spețe 
practică 

- materiale pentru aplicații 
practice 

-Identificarea situațiilor care necesită evaluarea 
impactului asupra protecției datelor 
 
Se aplică metodologia de evaluare a impactului 
asupra protecției datelor 
 
-Identificarea situațiilorl în care este necesar să se 
asigure protecția datelor prin proiectare și în mod 
implicit și normele aplicabile în astfel de cazuri 
 
- Cunoasterea metodelor pentru a asigura protecția 
datelor prin proiectare 
 
- Cunoașterea regimului juridic aplicabil și 
drepturile și obligațiile aplicabile transferului de 
date cu caracter personal, în funcție de natura 
beneficiarului 
 
- Cunoașterea aspectelor specifice aplicabile 
transferurilor către țări terțe 
 
- Cunoașterea normelor aplicabile în ceea ce 
privește securitatea prelucrării datelor cu caracter 
personal 
 
- Identificarea de încălcări ale securității datelor cu 
caracter personal 
 
- Cunoașterea normelor aplicabile în ceea ce 
privește răspunderea și sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării prevederilor legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal 

 
 
Modulul 6 - Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice 
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Durata: 12 ore, din care: teoretic (4), practic (8) 
    

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U4 – supervizează autoritatea de 
gestionare a relațiilor în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal 
 

Competențele autorității de supraveghere. 
Conceptul principalului supraveghetor ca 
GDPR 
 
Consultare și / sau aprobarea autorității de 
supraveghere privind efectuarea anumitor 
operațiuni de prelucrare, cu excepția 
cazurilor prevăzute de legislația în vigoare 
 
Notifica autoritatea de supraveghere pentru 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Mod de lucru și instrumente 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colecția de spețe 
practica 

- materiale pentru aplicații 
practice 

- Cunoașterea competențelor autorității de 
supraveghere 
 
- Cunoașterea conceptului principal al autorității de 
supraveghere în conformitate cu GDPR 
 
- Cunoașterea și identificarea situațiilor care 
necesită consultare și / sau aprobarea autorității de 
supraveghere privind efectuarea anumitor 
operațiuni de prelucrare 
 
- să identifice și să aplice metode de notificare a 
autorității de supraveghere privind încălcarea 
securității datelor cu caracter personal 

 
Modulul 7 - aspecte specifice ale rolului și activității persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal  
Durata: 21 h, din care: teoretic (7), practic (14) 
    

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U5 - Principiul obiectivității în protecția 
datelor cu caracter personal 
 
U7 - Gestionarea și coordonarea 
resurselor umane, sarcini financiare, 
tehnice și activități necesare pentru a 
realiza o protecție specifică datelor cu 
caracter personal 
 
U8 - dezvoltarea profesională continuă în 
domeniul protecției datelor cu caracter 
personal 

Desemnarea responsabilului cu protecția 
datelor cu caracter personal 
 
Rolul și atribuțiile protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul organizației 
 
Poziția responsabilă cu protecția datelor cu 
caracter personal în cadrul organizației 
 
Principiul obiectivității în îndeplinirea 
sarcinilor și activităților responsabile cu 
protecția datelor cu caracter personal 
(garanții care să permită responsabilului cu 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colecția de spețe 
practică 

- materiale pentru aplicații 
practice 

- Cunoașterea cazurilor și procedurilor de 
desemnare a persoanei responsabile de protecția 
datelor cu caracter personal 
 
- Cunoașterea rolului și competențelor protecției 
datelor cu caracter personal în cadrul organizației 
 
- Cunoașterea poziției Responsabil cu protecția 
datelor cu caracter personal în cadrul organizației 
 
- Cunoașterea de garanții care să permită 
Responsabilului cu protecția datelor cu caracter 
personal pentru să se conformeze principiului 
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protecția datelor cu caracter personal să își 
îndeplinească sarcinile în mod independent) 
 
Conflict de interese cu alte structuri din 
cadrul organizației 
 
Obligații de organizare față de responsabilul 
cu protecția datelor cu caracter personal 
 
Resursele trebuie să beneficieze de 
protecția datelor cu caracter personal, în 
scopul de a-și îndeplini atribuțiile 
 
Responsabilitățile protecției datelor cu 
caracter personal în ceea ce privește 
dezvoltarea profesională continuă (inclusiv 
organizația de sănătate).  
 
Metode de răspundere a personalului 
organizației 
 
Responsabil cu protecția datelor cu caracter 
personal 
 

obiectivității în îndeplinirea sarcinilor și activităților 
sale 
 
- Identificarea situațiilor în care ar putea exista un 
conflict de interese cu alte structuri din cadrul 
organizației 
 
- Cunoașterea obligațiilor de Responsabil cu 
protecția datelor cu caracter personal al 
organizației 
 
- Cunoașterea metodelor care pot utiliza resursele 
puse la dispoziție pentru el, în scopul de a-și 
îndeplini atribuțiile 
 
- Cunoașterea obligațiilor Responsabilului cu 
protecția datelor cu caracter personal în ceea ce 
privește dezvoltarea profesională continuă 
 
Aplică metode de responsabilitate a personalului 
organizației 
 
- Cunoașterea răspunderii responsabilului cu 
protecția datelor cu caracter personal 

 
Modulul 8 – Gestionarea riscurilor și  securitatea informațiilor 
Durata: 24 h, din care: teoretic (8), practic (16) 
    

Nr. crt. competenţe specifice Pe baza conținutului capitolelor / scene 
teoretice sau practice 

metode Mijloace de instruire, materiale 
de învățare 

Criteriile de performanță 

1. U9 - instrumente de monitorizare a 
aplicațiilor și metode pentru 
îmbunătățirea eficacității sistemului de 
management al securității informațiilor  
 
U10 - Analiza și evaluarea riscurilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
 

Cerințe în vigoare în domeniul securității 
informațiilor - roluri, responsabilități și 
autorități 
 
Organizarea securității informațiilor, 
punerea în aplicare a securității informațiilor 
Ciclul de viață al sistemelor informatice 
 

partea teoretică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 
practică 
- Prezentare generală 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 

partea teoretică 
- Suport de curs 
- Proiector 
- Prezentări 
- Laptop 
- Site-uri 
- Colectia de spețe 
practică 

- Cunoașterea cerințelor în vigoare în domeniul 
securității informațiilor 
 
- Identificarea metodelor de organizare a securității 
informațiilor și punerea în aplicare a securității 
informațiilor 
 
- Cunoașterea ciclului de viață al sistemelor 
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Integrarea securității și a vieții private în 
ciclul de viață 
 
Sisteme de control al calității 
 
Gestionarea activelor de securitate 
 
Securitatea în software și proceduri 
 
Tehnologia aplicată și documentația de 
securitate a informațiilor 
 
Cadrul general de evaluare și gestionare a 
riscurilor 
 
Criterii de evaluare a riscului 
 
Metodologii de analiză și securitatea datelor 
de evaluare a riscurilor 
 
Evaluarea riscurilor 

 - materiale pentru aplicații 
practice 

informatice 
 
Se aplică modalități de integrare a securității și a 
vieții private în ciclul de viață 
 
- Cunoașterea și aplicarea metodelor pentru a 
asigura funcționalitatea sistemelor de control al 
calității 
 
- Cunoașterea și aplicarea metodelor pentru a 
asigura securitatea de gestionare a activelor 
 
- Cunoașterea și aplicarea metodelor de asigurare a 
securității în software și proceduri 
 
- cunoașterea și aplicarea metodelor de asigurare a 
securității și tehnologiei informațiilor aplicate 
 
- Cunoașterea cadrului general de evaluare și 
gestionare a riscurilor 
 
- Identificarea și aplicarea unor criterii de evaluare a 
riscului 
 
- Cunoașterea și aplicarea metodologiilor de analiză 
și de securitate a datelor de evaluare a riscurilor 
 
Aplică metode de evaluare a riscurilor 

 
Principalii furnizori de formare pentru RPD: 

 PriceWaterhouseCooper (https://www.pwc.ro/en/theacademy/ro-data-protection-officer.html) 
 SmartExpert (https://www.cursurismart.ro/) 
 TTC Centrul de Formare și predare (http://www.curs-formare.ro/) 
 ICConsulting (http://icconsulting.ro/gdpr/) 
 TUV Austria-România (https://www.tuv-austria.ro/academia/) 
 Managementul de calitate superioară (http://www.cursuriautorizate.ro/) 
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 IBR (https://www.ibr-rbi.ro/11963/ofiter-protectia-datelor-dpo/) 
 Absolute School (https://www.absoluteschool.net/cursuri-dpo-protectia-datelor-cu-caracter-personal.php) 
 Profesioniști https://training-professionals.ro/curs-responsabil-dpo/) 
 GMB (https://www.gmb.ro/dpo-conform-cerintelor-gdpr/) 
 Intratest (https://intratest.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr) 
 Avangarde Bussiness Academy (https://avangardeacademy.ro/course/protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr-dpo/) 
 Picon Training (https://www.cursuri-picon.ro/) 
 Infomedpro (https://infomedpro.ro/) 
 Wolters Kluwer (https://wolterskluwer.ro/curs-gdpr/) 

 
 
b. curs online (https://focus.legalup.ro/p/curs-gdpr-online) 

 Introducere în Regulamentul general privind protecția datelor 
 Regulamentul privind protecția datelor începe să curgă. Istoricul și contextul 
 Dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal începe 
 Începe libera circulație a datelor cu caracter personal 
 În ce situații se aplică GDPR? 
 Procesarea prin mijloace automate 
 Care GDPR se aplică? 
 În ce situații nu se aplică GDPR? 
 Definiții cheie pentru a înțelege Regulamentul 
 Date personale 
 Avizul Grupului de lucru nr. 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal 
 Noțiunea de prelucrare începe 
 Începe noțiunea de pseudonimizare 
 Începe avizul Grupului de lucru privind tehnicile de anonimizare și pseudonimizare 
 Introducere Noțiunea de operator 
 Începe noțiunea de operator asociat 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 62 von 62 
 

 Noțiunea de persoană împuternicită 
 Cum determinăm dacă suntem operatori sau autorizați? 
 Comunicarea nr. 1/2010 privind conceptele de „operator“ și „persoană împuternicită de către operator“ 
 Începe noțiunea de consimțământ 
 Încălcarea securității datelor cu caracter personal 
 Începe noțiunea de date speciale 
 Noțiunea de subiect date 

 
 


