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Context: necesitatea unei legi armonizate privind protecția datelor 
 

Dreptul la viață privată face parte din Convenția europeană a drepturilor omului din 1950, care 
prevede: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a casei sale și a 
corespondenței sale”. Pe măsură ce tehnologia a progresat și internetul a fost inventat, UE a 
recunoscut necesitatea unor protecții moderne. În 1995, UE a adoptat Directiva europeană privind 
protecția datelor, stabilind standarde minime de confidențialitate și securitate a datelor. Fiecare stat 
membru își poate baza propria legislație națională de punere în aplicare a directivei. Cu toate acestea, 
în lumea digitală de astăzi, Directiva nu mai avea relevanță. Armonizarea legislației din toate cele 28 
de state membre a fost unul dintre principalele scopuri pentru adoptarea Directivei UE privind 
protecția datelor, care, după cum arată istoria, a constituit fundamentul legilor UE privind protecția 
datelor înainte de înființarea GDPR. 

Normele pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie asigurate în întreaga Uniune în mod 
consecvent și omogen. 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) a intrat în vigoare în 2016 și, începând cu 25 
mai 2018, toate organizațiile stabilite în UE sau care se ocupă de informații referitoare la cetățenii și 
întreprinderile din UE trebuie să fie conforme. GDPR, a stabilit un set de reguli mai armonizat pentru 
toate statele membre. GDPR se aplică, de asemenea, oricărei companii cu sediul în afara UE, odată ce 
gestionează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE. 

Trebuie menționat că intenția UE de a înlocui directiva cu un regulament a fost intenționată, astfel 
încât să nu permită statelor membre să se abată de la principiile regulamentului în încercarea lor de a 
transpune o altă directivă. Deși Regulamentul se aplică direct tuturorStatele membre, s-a observat că 
unele state membre au pus în aplicare regulamentul cu unele standarde suplimentare pe întreg 
teritoriul UE.  

GDPR conține aproximativ 99 de articole. Dintre acestea, 34 sunt ministeriale și se ocupă de probleme 
formale, cum ar fi crearea Comitetului european pentru protecția datelor. De fapt, 30 de articole 
permit în mod explicit statelor membre să devieze de la standardul stabilit în articol. Acest lucru poate 
fi observat în mod clar din considerentul 10 din GDPR, care permite statelor membre să diversifice: 

„… În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pentru respectarea unei obligații 
legale, pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau în exercitarea autorității 
oficiale învestite de operator, statelor membre ar trebui să li se permită să mențină sau să introducă 
dispoziții naționale pentru a specifica în continuare aplicarea normelor prezentului regulament .... 
Prezentul regulament prevede, de asemenea, o marjă de manevră pentru statele membre pentru a-
și specifica normele ... ” 
 
Astfel, deși statele membre nu pot adapta sau modifica GDPR, ele au totuși nevoie de legislații 
naționale care să însoțească regulamentul pentru a se încadra în cadrele lor juridice, inclusiv 
variațiile permise. 
  



 

 

Principiile principale ale GDPR 

Articolul 5 din GDPR stabilește șapte principii cheie care stau la baza regulamentului general 
privind protecția datelor. Aceste principii întruchipează spiritul regimului general de protecție 
a datelor și constituie baza fundamentală a respectării practicii de protecție a datelor. 

Articolul 5 alineatul (1) prevede ca datele cu caracter personal să fie: 

„(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoanele fizice („legalitate, 
corectitudine și transparență”); 

Acest principiu asigură faptul că organizațiile au o înțelegere aprofundată a 
GDPR și a regulilor sale pentru colectarea datelor. De asemenea, se asigură că 
acestea rămân transparente cu persoanele vizate și că declară în politica lor de 
confidențialitate tipul de date pe care le colectează și motivul pentru care le 
colectează. 

(b) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și care nu sunt prelucrate ulterior într-
un mod care este incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare 
în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice nu va fi 
considerată incompatibilă cu scopurile inițiale („limitarea scopului”); 

Aceste principii asigură faptul că organizațiile declară în mod clar scopul 
colectării datelor și colectează date doar atât timp cât este necesar pentru a 
finaliza acest scop. 

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care 
sunt prelucrate („minimizarea datelor”); 

Acest principiu asigură faptul că organizațiile procesează doar datele cu 
caracter personal de care au nevoie pentru a-și atinge scopurile de prelucrare. 
Minimizarea datelor asigură că datele sunt exacte și actualizate. 

(d) exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a 
se asigura că datele personale care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt 
prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („acuratețe”); 

Acest principiu asigură că „trebuie făcut fiecare pas rezonabil” pentru a șterge 
sau a rectifica datele inexacte sau incomplete. Persoanele fizice au dreptul să 
solicite ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete în termen de 
30 de zile. 

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai 
lungă decât este necesar în scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate; 
datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care datele cu 



 

 

caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri 
de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sub rezerva implementării 
măsurilor tehnice și organizatorice adecvate cerute de GDPR pentru a protejarea drepturilor 
și libertăților persoanelor („limitarea stocării”); 

Aceste principii asigură faptul că organizațiile trebuie să șteargă datele cu 
caracter personal atunci când nu mai sunt necesare.  

(f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, dis-
trugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate 
(„integritate și confidențialitate”). ” 

Acesta este singurul principiu care se ocupă în mod explicit de securitate.  

Articolul 5 alineatul (2) adaugă că: 

„Operatorul va fi responsabil și va putea demonstra conformitatea cu paragraful 1 („ 
responsabilitate ”).” 

 

Verificați principiile 6 + 1 din GDPR  

1. legalitate, corectitudine și transparență 
2. limitarea scopului 
3. minimizarea datelor 
4. precizie 
5. limitarea stocării 
6. integritate și confidențialitate 
7. Principiul responsabilității 

 
 
  



 

 

Aplicarea și domeniul de aplicare al GDPR 
 
Domeniul de aplicare al GDPR acoperă orice afacere sau organizație care prelucrează datele 
personale ale cetățenilor sau rezidenților UE sau care oferă bunuri sau servicii persoanelor 
fizice din UE. GDPR se aplică unei astfel de companii / organizații, chiar dacă acestea nu sunt 
stabilite în UE. Aceasta înseamnă că acoperirea teritorială a GDPR depășește cu mult limitele 
statelor membre ale UE și, ca atare, companiile din afara UE ar trebui să ia legile UE privind 
confidențialitatea mult mai în serios decât înainte. 
 
Competența GDPR este mai puțin legată de locația unei companii, ci mai degrabă mai mult de 
domeniul de aplicare și locația activității comerciale. 
 
Domeniul de aplicare material al GDPR este reglementat de articolul 2, care prevede că 
regulamentul se aplică prelucrării „datelor cu caracter personal”, care este definit pentru a 
însemna orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (o 
„persoană vizată”). Regulamentul se aplică prelucrării complet sau parțial prin mijloace 
automate, cum ar fi bazele de date digitale. În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal 
prin orice alt mijloc este reglementată și de GDPR atunci când aceste date sunt incluse într-
un sistem de înregistrare sau sunt destinate a fi utilizate într-un astfel de sistem de 
înregistrare. 
 
Ar trebui clarificat faptul că GDPR nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către 
statele membre ale UE atunci când privește activități desfășurate în cadrul politicii externe și 
de securitate comune, cum ar fi cooperarea politică, prevenirea conflictelor și ajutorul 
umanitar. 

Conform GDPR, companiile / organizațiile ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal 
sunt prelucrate cu cea mai înaltă protecție a confidențialității, astfel încât, în mod implicit, 
datele personale să nu fie accesibile unui număr nedefinit de persoane.  

Exemplu de ceea ce înseamnă protecția datelor „implicit” 

O platformă de social media (aplicația Health) ar trebui încurajată să seteze setările 
profilului utilizatorilor în cea mai prietenoasă confidențialitate, de exemplu, limitând de la 
început accesibilitatea profilului utilizatorilor, astfel încât să nu fie accesibil în mod implicit 
la un număr nedefinit de persoane. 

 

 
 
  



 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor sensibile 

Ce sunt datele personale? 

GDPR al UE se aplică numai datelor cu caracter personal, care reprezintă orice informație care 
se referă la o persoană identificabilă. Este crucial pentru orice afacere să înțeleagă acest 
concept. 

Articolul 4 din GDPR definește „datele cu caracter personal” ca: 

orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana 
vizată”); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, 
în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date 
de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, 
identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice. 

În al doilea rând, este important să înțelegem că GDPR se aplică doar datelor cu caracter 
personal prelucrate în unul din cele două moduri: 

 Date cu caracter personal prelucrate în totalitate sau parțial prin mijloace automate 
(sau, informații în formă electronică); și 

 Datele cu caracter personal prelucrate într-o manieră neautomatizată care face parte 
din sau este destinat să facă parte dintr-un „sistem de înregistrare” (sau, înregistrări 
scrise într-un sistem de înregistrare manuală). 

GDPR cere să se ia în considerare modul în care datele sunt utilizate. Acest lucru face ca 
impactul pe care aceste date îl pot avea asupra unei persoane, fiind problema vitală a ceea ce 
constituie prelucrarea. Totul depinde de motivul pentru care organizația prelucrează datele. 
Dacă o organizație prelucrează date cu singurul scop de a identifica pe cineva, atunci datele 
sunt, prin definiție, date cu caracter personal. 

Ce sunt datele sensibile? 

Următoarele date cu caracter personal sunt considerate „sensibile” și sunt supuse unor 
condiții specifice de prelucrare: 

 date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
credințele religioase sau filozofice; 

 apartenență la sindicat; 
 date genetice, date biometrice prelucrate exclusiv pentru a identifica o ființă umană; 
 date legate de sănătate; 
 date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane. 



 

 

Capitolul 3 din GDPR stabilește drepturile și principiile privind confidențialitatea datelor, 
conform cărora toate „persoanele fizice” sunt garantate în conformitate cu legislația UE. În 
calitate de organizație, afaceri și RPD, sunteți obligat să facilitați aceste drepturi. Mai mult, 
GDPR în anumite situații impune companiilor să obțină consimțământul unei persoane înainte 
de a colecta sau prelucra datele lor. 

Pentru a prelucra datele cu caracter personal în mod legal, ar trebui să vă bazați motivul co-
lectării datelor cu caracter personal pe unul dintre temeiurile juridice identificate la articolul 
6 din GDPR. Consimțământul este doar unul dintre bazele legale pe care le puteți utiliza 
pentru a justifica colectarea, manipularea și / sau stocarea datelor personale ale persoanelor. 

Ce este un operator de date sau un procesor de date? 

Operatorul de date este cel care stabilește scopurile pentru care și mijloacele prin care sunt 
prelucrate datele cu caracter personal. Deci, dacă compania / organizația dvs. decide „de ce” 
și „cum” ar trebui prelucrate datele cu caracter personal, acesta este operatorul de date. 
Angajații care procesează date cu caracter personal în cadrul organizației dvs. fac acest lucru 
pentru a vă îndeplini sarcinile în calitate de operator de date. Procesorul de date prelucrează 
datele personale numai în numele operatorului. Procesorul de date este de obicei un terț 
extern companiei. 

Artă. 6 GDPR Legalitatea prelucrării 

1. 1Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre 
următoarele: 

1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor 
sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care per-
soana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei 
vizate înainte de a încheia un contract; 

3. prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la 
care este supus controlorul; 

4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale per-
soanei vizate sau ale altei persoane fizice; 

5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în 
interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de opera-
tor; 

6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de 
operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste inter-
ese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamen-
tale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter per-
sonal, în special atunci când datele subiectul este un copil. 



 

 

Trebuie doar să alegeți o bază legală pentru prelucrarea datelor, dar odată ce ați ales-o, 
trebuie să rămâneți cu ea. Nu vă puteți schimba baza legală ulterior. Cu toate acestea, aveți 
permisiunea de a avea mai multe temeiuri juridice ca justificare. 

 

Studiu de caz al controlerului și procesorului  

O asociație farmaceutică are mulți angajați. Semnează un contract cu o companie de salar-
izare pentru plata salariului. Aceasta spune companiei de salarizare când trebuie plătit 
salariul, când un angajat pleacă sau are o creștere a salariului și oferă toate celelalte detalii 
pentru fișa salarială și plata. Compania de salarizare furnizează sistemul IT și stochează 
datele angajaților. Asociația farmaceutică este controlorul de date, iar compania de salar-
izare este procesatorul de date. 

 

Exemplu de când puteți procesa date sensibile? 

Un medic vede un număr de pacienți la clinica sa. El înregistrează vizita într-o bază de date 
care include câmpuri precum numele / prenumele pacientului, descrierea simptomelor și 
medicamentele prescrise. Acestea sunt considerate date sensibile. Prelucrarea datelor de 
sănătate de către clinică este permisă în conformitate cu legea privind protecția datelor, 
deoarece este obligată să trateze persoana și se desfășoară sub responsabilitatea unui 
medic care este supus unei obligații de secret profesional. 

 
 
 
  



 

 

Drepturile persoanelor vizate  

Persoana vizată este orice persoană ale cărei date sunt prelucrate. Exemple ar putea fi an-
gajații, clienții, vizitatorii site-ului, pacienții etc. GDPR al UE în conformitate cu capitolul 3 
acordă persoanelor opt drepturi cu privire la datele lor personale. 

Aceste 8 drepturi sunt: 

1. Dreptul de a fi informat 

Organizațiile trebuie să le spună indivizilor concis și cu un limbaj simplu ce date 
colectează, cum vor fi utilizate și pentru cât timp le vor folosi. Persoanele au, de 
asemenea, dreptul de a fi informate dacă datele lor vor fi partajate unei terțe părți. 

2. Dreptul de acces 

Persoanele fizice pot solicita acces la datele lor, iar organizațiile au la dispoziție o lună 
pentru a le oferi acces la aceste informații. 

3. Dreptul la rectificare 

Persoanele pot solicita actualizarea datelor lor de către o organizație dacă descoperă 
că sunt inexacte și din nou organizațiile au la dispoziție o lună pentru a le rectifica.  

4. Dreptul la ștergere 

Persoanele fizice pot solicita organizațiilor să își șteargă datele deoarece consideră că 
datele nu mai sunt necesare, au fost prelucrate ilegal sau decid să își retragă con-
simțământul.  

5. Dreptul de a restricționa prelucrarea 

Persoanele fizice au dreptul de a solicita unei organizații să limiteze modul în care își 
folosește datele personale.  

6. Dreptul la portabilitatea datelor 

Acest drept se aplică numai atunci când o persoană a furnizat operatorilor de date cu 
caracter personal prin contract sau consimțământ și dorește să obțină sau să reuti-
lizeze datele lor personale în scopurile proprii. 

7. Dreptul de a obiecta 



 

 

Persoanele fizice se pot opune prelucrării datelor cu caracter personal care sunt co-
lectate pe baza unor interese legitime sau îndeplinirea unei sarcini în interesul / exer-
citarea autorității oficiale. Organizațiile trebuie să oprească prelucrarea informațiilor, 
cu excepția cazului în care pot demonstra motive legitime convingătoare pentru prelu-
crarea care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților individului sau 
dacă prelucrarea este destinată stabilirii sau exercitării apărării revendicărilor legale. 

8. Drepturi în legătură cu luarea de decizii și profilarea automată 

GDPR include prevederi pentru deciziile luate fără implicare umană, cum ar fi profi-
larea, care utilizează date cu caracter personal pentru a face presupuneri calculate 
despre persoane. Există reguli stricte cu privire la acest tip de procesare, iar per-
soanelor le este permis să conteste și să solicite o revizuire a procesării, dacă consideră 
că regulile GDPR nu sunt respectate. 

 
  



 

 

Lecția 1: Importanța și necesitatea GDPR 
 
Cui i se aplică GDPR? 

o GDPR este o nouă lege care se aplică principalelor browsere și depinde de aces-
tea să se asigure că sunt conforme 

o GDPR este un regulament UE aplicat legal care reglementează modul în care or-
ganizațiile și companiile utilizează și mențin integritatea datelor cu caracter per-
sonal 

o GDPR este o lege privind confidențialitatea datelor care se aplică numai com-
paniilor din SUA 

GDPR se aplică tipurilor de persoane sau organizații: 

o Orice organizație care prelucrează date cu caracter personal 
o Toți operatorii și procesatorii de date stabiliți în UE și organizațiile care vizează 

cetățenii UE 
o Operatori de date care operează în UE 

Ce nu este un principiu al GDPR?  

o legalitate, corectitudine și transparență 
o limitarea scopului 
o Diseminare egală  
o minimizarea datelor 

Cum definește GDPR „date cu caracter personal”? 

a) Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă 
b) Adresele IP individuale și toate informațiile personale online sunt considerate date 

personale 
c) Datele personale ale unei persoane și adresa poștală 

GDPR definește un anumit rol de protecție a datelor ca „... persoana fizică sau juridică, au-
toritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină 
scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.” Ce rol este acesta? 

d) A.Procesor 
e) B. Controler 
f) C.Autoritatea de supraveghere 
g) D. Ofițer pentru protecția datelor 
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Rolul unui DPO în securitatea datelor 

Scopul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) este protejarea datelor cu 
caracter personal pe internet. În acest context, regulamentul impune ca majoritatea 
organizațiilor care gestionează datele persoanelor să numească un angajat care va 
supraveghea conformitatea GDPR a organizației. De obicei, acesta este rolul responsabilului 
cu protecția datelor sau cunoscut sub denumirea de RPD (DPO în engleză). 

O companie sau o organizație va trebui să numească un RPD, dacă activitățile sale principale 
implică prelucrarea datelor sensibile la scară largă sau implică monitorizarea la scară largă, 
regulată și sistematică a persoanelor. 

Articolul 38 din GDPR stabilește poziția RPD și prevede că „Operatorul și procesatorul se 
asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat, în mod corespunzător și în timp 
util, în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal . ” 

DPO-urile sunt protejate de interferențele altor angajați din aceeași organizație și sunt 
obligate de confidențialitate în îndeplinirea sarcinilor lor. 

Care sunt sarcinile și responsabilitățile RPD? 

Articolele 38 și 39 din GDPR atribuie RPD șase sarcini majore: 

 de a primi comentarii și întrebări de la persoanele vizate legate de prelucrarea datelor 
lor personale și GDPR. 

 de a informa o organizație și angajații săi cu privire la obligațiile care le revin în temeiul 
GDPR și al oricărei alte legi aplicabile privind protecția datelor din statele membre ale 
UE. 

 de a monitoriza conformitatea organizației cu GDPR și pentru a instrui personalul cu 
privire la conformitate și, de asemenea, să efectueze audituri. 

 de a efectua evaluările impactului asupra protecției datelor (articolul 35). 
 să coopereze cu autoritatea de supraveghere a protecției datelor. 
 să acționeze ca punct focal pentru autoritatea de supraveghere a protecției datelor în 

chestiuni legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și alte chestiuni, după caz. 

Ce abilități sunt necesare de către RPD? 

Un RPD trebuie să aibă expertiza tehnică pentru a efectua evaluări GDPR și o înțelegere legală 
a legilor privind confidențialitatea și protecția datelor în toate jurisdicțiile în care își 
desfășoară activitatea organizația lor. Luând în considerare ritmul rapid al dezvoltărilor 
tehnologice, orice DPO trebuie să fie dispus să fie la curent cu știrile tehnice și GDPR. 

Ce tipuri de organizații trebuie să aibă un DPO? 



 

 

Toate organizațiile, indiferent de tip sau dimensiune, care gestionează informațiile personale 
ale rezidenților UE ar trebui să aibă pe cineva din organizație care are sarcina de a monitoriza 
conformitatea GDPR (articolul 25). O companie sau organizație va trebui să aibă un RPD numai 
dacă îndeplinește unul dintre următoarele trei criterii: 

 Autoritate publica - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către un 
organism public sau autorități publice, cu scutiri acordate instanțelor și altor autorități 
judiciare independente. 

 Monitorizare regulată la scară largă - Prelucrarea datelor cu caracter personal este 
activitatea de bază a unei organizații care își respectă în mod regulat și sistematic 
„persoanele vizate” (care, conform GDPR, înseamnă cetățeni sau rezidenți ai UE) pe 
scară largă. 

 Categorii de date speciale la scară largă - Prelucrarea anumitor categorii de date 
„speciale” (definite de GDPR) face parte din activitatea de bază a unei organizații și se 
face la scară largă. 

Spitalele ar trebui să ia în considerare prelucrarea datelor de sănătate, precum dosarele de 
sănătate ale pacientului, ca una dintre activitățile de bază ale oricărui spital, iar spitalele 
trebuie, prin urmare, să desemneze RPD. 

În plus, GDPR oferă întreprinderilor / organizațiilor un set de instrumente care să contribuie 
la demonstrarea responsabilității, dintre care unele sunt obligatorii și altele sunt opționale. 
De exemplu, în cazuri specifice, stabilirea unui RPD sau cerința de a efectua evaluări ale 
impactului asupra protecției datelor (DPIA) pot fi obligatorii. Operatorii de date pot alege să 
utilizeze alte instrumente, cum ar fi codurile de conduită și mecanismele de certificare, pentru 
a demonstra conformitatea cu principiile de protecție a datelor. Ambele coduri de conduită 
și certificare sunt instrumente opționale și, prin urmare, este o companie / organizație care 
decide dacă să adere la un anumit cod de conduită sau să solicite certificarea. 

Exemplu când un RPD este obligatoriu 

Un RPD este obligatoriu, de exemplu, atunci când compania / organizația dvs. este: 

 un spital care prelucrează seturi mari de date sensibile; 
 o companie de securitate responsabilă cu monitorizarea centrelor comerciale și a 

spațiilor publice; 
 o mică companie de vânătoare de cap, care profilează persoane fizice. 

Exemplu când un RPD este nu obligatoriu 

Un DPO nu este obligatoriu dacă: 

 sunteți medic comunitar local și prelucrați datele personale ale pacienților dvs. 
 aveți o mică firmă de avocatură și prelucrați datele personale ale clienților dvs. 



 

 

 

Studiu de caz atunci când o organizație trebuie să notifice Autoritatea pentru protecția 
datelor și persoanele fizice 

Exemplul 1: 

Datele angajaților unei companii textile au fost dezvăluite. Datele includeau adresele 
personale, compoziția familiei, salariul lunar și cererile medicale ale fiecărui angajat. În 
acest caz, compania textilă trebuie să informeze autoritatea de supraveghere cu privire la 
încălcare. Deoarece datele personale includ date sensibile, cum ar fi datele de sănătate, 
compania trebuie să anunțe și angajații. 

Exemplul 2:  

Un angajat al spitalului decide să copieze detaliile pacienților pe un CD și să le publice 
online. Spitalul află câteva zile mai târziu. De îndată ce spitalul află, are 72 de ore pentru a 
informa autoritatea de supraveghere și, întrucât datele personale conțin informații 
sensibile, cum ar fi dacă o pacientă are cancer, este gravidă etc., trebuie să informeze și 
pacienții. În acest caz, ar exista îndoieli cu privire la faptul dacă spitalul a implementat 
măsuri adecvate de protecție tehnică și organizațională. Dacă ar fi implementat într-adevăr 
măsuri de protecție adecvate (de exemplu, criptarea datelor), un risc material ar fi puțin 
probabil și ar putea fi scutit de notificarea pacienților 

 

  



 

 

Încălcări, raportare și amenzi  
 
GDPR stabilește sancțiuni financiare pentru încălcarea regulilor sale. În majoritatea cazurilor, 
încălcările vor duce la taxe administrative, cu toate acestea, în afară de amenzile 
administrative, articolul 82 din GDPR oferă persoanelor vizate dreptul de a solicita despăgubiri 
de la organizații care le cauzează daune materiale sau nemateriale ca urmare a unei încălcări 
a GDPR. Aceasta înseamnă că persoanele fizice pot solicita, de asemenea, despăgubiri dacă o 
companie sau o organizație a încălcat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 
și au suferit daune materiale, cum ar fi pierderi financiare sau daune nemateriale, cum ar fi 
pierderea reputației sau suferința psihologică. Compensația poate fi solicitată direct de la 
organizație sau în fața instanțelor naționale competente. 
 
Este important de reținut că GDPR a fost conceput pentru a se aplica tuturor tipurilor de 
afaceri, de la multi-naționali până la microîntreprinderi. Aceasta înseamnă că orice organizație 
care nu este conformă cu GDPR, indiferent de dimensiunea sa, se confruntă cu o răspundere 
semnificativă. 

Ce este o încălcare a datelor și ce trebuie să facem în caz de încălcare a datelor? 
 
GDPR definește o „încălcare a datelor cu caracter personal” la articolul 4 alineatul (12) ca „o 
încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau 
prelucrate în alt mod. ” 

Ca organizație, este vital să punem în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate 
pentru a evita posibilele încălcări ale datelor.  

Trebuie clarificat faptul că articolul 4 alineatul (12) prevede, de asemenea, că GDPR se aplică 
numai acolo unde există o încălcare a datelor cu caracter personal.  

Dacă compania / organizația dvs. este un procesator de date, aceasta trebuie să notifice 
operatorului de date orice încălcare a datelor. În cazul în care încălcarea datelor prezintă un 
risc ridicat pentru acele persoane afectate, atunci ar trebui să fie informați și toate, cu 
excepția cazului în care au fost puse în aplicare măsuri eficiente de protecție tehnică și 
organizațională sau alte măsuri care să asigure că riscul nu mai este posibil să se materializeze.  

Când ar trebui un operator să notifice o autoritate de supraveghere?  
 
Articolul 33 alineatul (1) prevede că „În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, 
operatorul va informa fără întârziere nejustificată și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de 
ore după ce a luat cunoștință de aceasta, va notifica încălcarea datelor cu caracter personal 
autorității de supraveghere competente în conformitate cu articolul 55, cu excepția cazului în 
care este puțin probabil ca încălcarea datelor cu caracter personal să genereze un risc pentru 
drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritatea de 



 

 

supraveghere nu se face în termen de 72 de ore, aceasta va fi însoțită de motivele întârzierii. 
” 
 
Când devine „conștient” un controler conform GDPR?  
 
Un controlor ar trebui considerat că a devenit „conștient” atunci când respectivul operator 
are un grad rezonabil de certitudine că a avut loc un incident de securitate și, ca urmare, 
datele cu caracter personal au fost compromise. Trebuie remarcat faptul că GDPR cere 
operatorului să pună în aplicare măsuri de protecție tehnică și organizatorică adecvate care 
să permită stabilirea imediată a faptului dacă a avut loc o încălcare și informarea promptă a 
autorității de supraveghere și a persoanelor vizate. Acest lucru impune operatorului obligația 
de a se asigura că vor fi „conștienți” de orice încălcare în timp util. 
 
În ceea ce privește amenzile, există două niveluri de amenzi impuse din cauza nerespectării 
GDPR.  
 
Amenzile GDPR sunt concepute special pentru a face neconformitatea cu GDPR o greșeală 
foarte costisitoare atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru cele mici.  
 
Amenzile impuse de GDPR în temeiul articolului 83 și sunt considerate amenzi administrative. 
Încălcările mai puțin grave ar putea duce la o amendă de până la 10 milioane de euro sau 2% 
din veniturile anuale mondiale ale firmei din exercițiul financiar precedent, oricare dintre 
aceste sume este mai mare. Încălcările mai grave ar putea duce la o amendă de până la 20 de 
milioane de euro sau 4% din veniturile anuale ale companiei la nivel mondial din exercițiul 
financiar precedent, oricare dintre aceste sume este mai mare. 
 
Graficul de mai jos identifică ce încălcări implică ce tip de pedeapsă (severă sau mai puțin 
severă):  

 

 

  

Încălcările articolelor 8, 11, 25-29, 41- 43 vor fi supuse unor încălcări mai puțin grave.  
Încălcările articolelor 5, 6, 7, 9, 12-22, 44-49 vor fi supuse unor încălcări grave.  



 

 

Mecanisme de executare și conformitate  

Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) este un organism UE însărcinat cu 
aplicarea Regulamentului general pentru protecția datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018. 
Este format din șeful fiecărei Autorități de Protecție a Datelor (DPA) și al Comunității 
Europene Supervizor pentru Protecția Datelor (AEPD) sau reprezentanții acestora. EDPB se 
asigură că legea privind protecția datelor este aplicată în mod consecvent în întreaga UE și 
acționează pentru a asigura o cooperare eficientă între APD. 

Consiliul poate emite orientări cu privire la interpretarea conceptelor de bază ale GDPR, dar 
poate fi, de asemenea, chemat să se pronunțe prin decizii obligatorii privind disputele privind 
procesarea transfrontalieră. În acest fel, Consiliul va asigura o aplicare uniformă a normelor 
UE. 

Dacă se constată o încălcare și se iau în considerare încălcările, este important să știm cine 
evaluează aceste încălcări și administrează amenzile. 

Conform GDPR, amenzi sunt administrate de protecția datelor regulator în fiecare țară UE. 
Procedurile sunt introduse în fața instanțelor din statul membru al UE în care operatorul sau 
procesatorul are un sediu sau în care locuiește cetățeanul care solicită despăgubiri (reședința 
obișnuită). Autoritatea respectivă va stabili dacă a avut loc o încălcare și severitatea pedepsei 
pe care o va aplica. 
 
Autoritățile naționale vor utiliza următoarele 10 criterii pentru a stabili dacă va fi evaluată o 
amendă și în ce sumă: 

1. Gravitatea și natura - Imaginea generală a încălcării. Ce s-a întâmplat, cum s-a 
întâmplat, de ce s-a întâmplat, numărul persoanelor afectate, daunele pe care le-au 
suferit și cât a durat până la rezolvare. 

2. Intenție - Dacă încălcarea a fost intenționată sau rezultatul neglijenței. 
3. Atenuare - Dacă firma a întreprins acțiuni pentru a atenua daunele suferite de 

persoanele afectate de încălcare. 
4. Masuri de precautie - Cantitatea de pregătire tehnică și organizațională pe care firma 

a implementat-o anterior pentru a respecta GDPR. 
5. Istorie - Orice încălcări relevante anterioare, inclusiv încălcări conform Directivei 

privind protecția datelor (nu doar GDPR), precum și respectarea acțiunilor corective 
administrative anterioare în conformitate cu GDPR. 

6. Cooperare - Dacă firma a cooperat cu autoritatea de supraveghere pentru a descoperi 
și remedia încălcarea. 

7. Categoria de date - Ce tip de date cu caracter personal afectează încălcarea. 
8. Notificare - Dacă firma sau un terț desemnat, a raportat proactiv încălcarea către 

autoritatea de supraveghere. 
9. Certificare - Dacă firma a respectat codurile de conduită aprobate sau a fost certificată 

anterior. 



 

 

10. Factori agravanți / atenuanți - Orice alte probleme care decurg din circumstanțele 
cazului, inclusiv beneficiile financiare obținute sau pierderile evitate ca urmare a 
încălcării. 

Dacă o autoritate națională sau un organism de reglementare constată că o organizație are 
mai multe încălcări ale GDPR, atunci organizația va fi penalizată cu cea mai severă. 

Site-uri oficiale ale Comitetului european pentru protecția datelor și ale autorităților 
competente 
(Sursă: https://edpb.europa.eu/edpb_en) 

RPD poate fi informat prin intermediul acestui site web cu privire la următoarele: 
- GDPR: Ghiduri, recomandări, cele mai bune practici 
- Poliție și justiție: linii directoare, recomandări, cele mai bune practici 
- Constatări de consecvență 
- Pareri 
- Avizuri comune EDPB / AEPD 
- Decizii obligatorii 
- Înregistrați-vă pentru deciziile luate de autoritățile de supraveghere și instanțele 

judecătorești cu privire la aspectele tratate în mecanismul de coerență 
- Scrisori 
- Consultări publice 
- Instrumente de responsabilitate 
- Înregistrați-vă pentru codurile de conduită, modificările și extensiile 
- Registrul mecanismelor de certificare, sigiliilor și mărcilor 
- Registrul normelor corporative obligatorii aprobate 

 

  



 

 

Lecția 2: Competență în domeniul securității datelor 

Ce este considerat drept consimțământ legal în GDPR? 

o O casetă bifată în prealabil care oferă în mod automat consimțământul utilizatorului 
o Dând clic pe OK pentru a primi o notificare pop-up GDPR 
o O acțiune clară în care persoana vizată își exprimă liber și în mod specific 

consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Una dintre obligațiile GDPR este aceea că companiile și RPD păstrează evidențe ale 
activității de prelucrare. Ce ar trebui să conțină în special aceste înregistrări? 

o Scopurile operațiunii de prelucrare, o descriere a categoriilor de persoane vizate și a 
categoriilor de date cu caracter personal  

o Lista tuturor subcontractanților implicați în operațiunea de procesare 
o Volumul de date procesate 

Ce ar trebui să facă o companie pentru a-și pregăti angajații pentru GDPR? 

o Antrenează personalul și angajații de confidențialitate  
o Auditează și actualizează politicile de date  
o Angajează un responsabil cu protecția datelor (dacă este necesar)  
o Crează și gestionează contracte de furnizor conforme  
o Toate cele de mai sus 

Care va fi pedeapsa pentru o organizație care încalcă GDPR? 

a) 20 de milioane de euro  
b) 4% din cifra de afaceri globală anuală  
c) 10 milioane de euro  
d) 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală, oricare dintre 

acestea este mai mare  

Potrivit GDPR, în ce circumstanțe este obligatoriu numirea unui responsabil cu protecția 
datelor (RPD)? 

a) Organizația este o autoritate publică  
b) Organizația se angajează în monitorizare sistematică la scară largă  
c) Organizația se angajează în prelucrarea pe scară largă a datelor personale sensibile  
d) Toate cele de mai sus  

 
Care este intervalul de timp stabilit pentru ca organizațiile să acționeze la cererea de acces 
a datelor de către persoanele vizate? 

a) 15 zile  



 

 

b) 30 de zile  
c) 45 de zile  
d) 60 de zile  
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Modulul 1:  
Conformitatea GDPR 

în sănătate 
 

Lecția 3, Unitatea 1-2 

 



 

 

Confidențialitate și confidențialitate medicală 
 
De la intrarea în vigoare a GDPR, a consolidat drepturile pacienților, oferindu-le drepturile de a ști ce 
date ale lor sunt procesate, de către cine, de ce și cum. Există totuși excepții. De fapt, este o concepție 
greșită obișnuită că consimțământul este întotdeauna necesar pentru orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal, dar există și baze legale alternative pentru prelucrare incluse și în GDPR. 
 

GDPR creează o bază legală pentru prelucrarea datelor de sănătate din categorii speciale atunci când 
este vorba de furnizarea de îngrijiri directe care nu necesită consimțământul explicit. În general, 
operatorii de date trebuie să stabilească atât o bază legală pentru prelucrare, cât și o condiție de 
categorie specială pentru prelucrare, pentru ca prelucrarea să fie legală. 

Articolul 6 litera (e) prevede că „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate 
în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de operator” 

Articolul 9 litera (h) prevede că „prelucrarea este necesară în scopul medicinei preventive sau a muncii, 
pentru evaluarea capacității de muncă a angajatului, pentru diagnosticarea medicală, pentru 
acordarea de îngrijiri sau tratamente de sănătate sau sociale sau pentru gestionarea sănătății sau 
sociale sisteme de îngrijire ” 

Prelucrarea datelor de sănătate în anumite cazuri poate avea loc fără consimțământ, dar este 
considerată legală dacă are loc pentru 

 scopuri de medicină preventivă,  

 asistență pentru diagnostic,  

 sănătate sau terapie socială,  

 managementul serviciilor de sănătate sau sociale (scopuri de îngrijire) 

 motive de interes public 

 cercetări științifice sau istorice în scopuri statistice 
 
În toate celelalte cazuri, prelucrarea datelor de sănătate necesită consimțământul persoanei vizate. 
 

De exemplu  
 
Cercetătorii academici și de spitale este foarte probabil ca aceștia să poată folosi „sarcina în interes 
public” ca bază legală. În general, acest lucru înseamnă că prelucrarea nu se face pentru câștiguri 
comerciale sau private, ci mai degrabă pentru beneficii sociale. 
 
Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cum ar fi medicii care sunt obligați să păstreze secretul 
profesional, consimțământul pacientului nu trebuie să mai fie necesar pentru tratamentele 
necesare pentru furnizarea de servicii de sănătate, cu condiția ca datele să fie necesare pentru 
„scopurile tratamentului” furnizate de GDPR. tratamentul există ori de câte ori un medic face 
diagnostic de prevenire, îngrijire a sănătății sau tratament. 
 



 

 

 

Pentru a fi clar, în alte scopuri decât furnizarea de îngrijire directă și dacă o practică se bazează pe 
consimțământul explicit ca bază legală pentru prelucrare, GDPR stabilește anumite cerințe pentru ca 
consimțământul să fie valabil: consimțământul trebuie „dat în mod liber, specifică, informată și o 
indicație clară a acordului persoanei vizate ”. Dacă consimțământul explicit nu îndeplinește aceste 
patru criterii, aproape sigur va fi invalid în sensul GDPR 
 
  



 

 

Impactul GDPR asupra sănătății și a celor mai bune practici  
 
După ce a intrat în era sănătății digitale, un număr din ce în ce mai mare de organizații de asistență 
medicală, cum ar fi spitale și instituții de asistență medicală, adoptă tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) pentru a-și sprijini și dezvolta practicile de asistență medicală. Pentru pacienții 
individuali, a devenit o practică obișnuită să se acceseze online pentru a căuta informații despre 
sănătate. Dosarele medicale electronice sunt construite pentru a permite comunicarea datelor 
pacienților între diferiți profesioniști din domeniul sănătății. Telemedicina îmbunătățește accesul la 
medic pentru a oferi tratament fizic și psihologic de la distanță. Ceva care se așteaptă să crească drastic 
ca o nouă metodă permanentă de tratament medical după criza Covid-19 din 2020. Multe platforme 
de sănătate pe internet sunt create pentru a oferi informații medicale practicienilor, cercetătorilor și 
pacienților, colectarea datelor de sănătate agregate și la nivel de pacient și tipărirea de rețete 
electronice către pacienți. În această nouă eră digitală, impactul GDPR în sectorul sănătății este în 
continuă creștere și evoluează. 

Sectorul asistenței medicale și organizațiile care operează în cadrul acestuia se află într-o poziție vitală 
unică în ceea ce privește protecția datelor, deoarece gestionează un spectru larg de date - de la 
înregistrări financiare și informații despre asigurările de sănătate până la rezultatele testelor 
pacienților și informații biometrice. Unele dintre aceste tipuri de date sunt mai sensibile decât 
informațiile tipice colectate de organizații non-medicale, deoarece acestea sunt legate în mod specific 
de o persoană. De exemplu, o persoană poate crea o nouă adresă de e-mail, dar nu își poate schimba 
istoricul medical. Acesta este și motivul pentru care GDPR definește în mod expres trei tipuri de „date 
de sănătate” care necesită protecție specială: date privind sănătatea, date genetice și date biometrice. 
Acestea sunt clasificate drept date personale sensibile, 

Întrucât organizațiile de asistență medicală, cum ar fi spitalele private și publice, producătorii de 
dispozitive medicale și furnizorii de asigurări de sănătate gestionează datele cu caracter personal, 
inclusiv categoriile speciale, respectarea acestora cu cerințele GDPR este esențială. 

În ultimii ani, și mai ales în era digitală în continuă creștere, multe tipuri de organizații din domeniul 
sănătății au fost foarte vizate de infractorii cibernetici care doresc să profite din datele unice și 
valoroase pe care le stochează. Victimele care sunt organizații pot fi vizate folosind diferite metode, 
cum ar fi ransomware, phishing, spam rău intenționat și așa mai departe. De fapt, acest lucru separă 
organizațiile din domeniul sănătății de alte tipuri de întreprinderi, deoarece acestea au informații 
foarte valoroase și trebuie să fie alerte pentru stocarea în siguranță a datelor pe care le dețin, dar și 
pentru asigurarea conformității cu GDPR, deoarece încălcările de date care pun în pericol persoanele 
pot fi amendate. 

De exemplu, spitalele conectate trebuie să fie, de asemenea, atenți la compromisurile din lanțul de 
aprovizionare. Furnizorii terți care dezvoltă parteneriate cu organizații din domeniul sănătății, cum ar 
fi spitalele, au acces la date și dispozitive sensibile. Acest lucru își prezintă riscurile, deoarece atacurile 
cibernetice din lanțul de aprovizionare pot veni prin diferite metode. Lăsând încă o dată datele 
individuale în pericol și deschizând o organizație la răspundere din cauza încălcării. 

Pentru a fi conform cu GDPR, nu trebuie doar să „fie” conform, dar să „arate” că sunt conforme. 
Anumite bune practici pentru a demonstra conformitatea în sectorul sănătății sunt: 



 

 

 Organizațiile ar trebui să își consolideze cadrul de gestionare a datelor și să adopte noi politici 
de accesibilitate, arhivare, organizare și protecție.  

 Organizațiile ar trebui să desemneze responsabilitățile privind protecția datelor tuturor 
membrilor echipei. 

 Păstrați documentația detaliată a datelor colectate, modul în care sunt utilizate, unde sunt 
stocate, care angajat este responsabil pentru acestea etc. 

 Instruiți-vă personalul și implementați măsuri de securitate tehnică și organizațională. 
 Aveți contracte de contract de prelucrare a datelor cu părți terțe pe care le contractați pentru 

a prelucra date pentru dvs. 
 Efectuați evaluări ale riscurilor. 
 Asigurați-vă că toate companiile partenere cu care lucrează organizația sunt conforme cu 

GDPR și sunt parteneri de încredere în protecția datelor. 
 Numiți un responsabil cu protecția datelor, atunci când este necesar.  

Cele mai bune practici generale care vor ajuta la securizarea datelor și a rețelelor de spitale includ: 
segmentarea rețelei, firewall-uri, soluții antimalware, sisteme de detectare a încălcărilor (BDS), 
sisteme de securitate care detectează și previn atacurile de rețea și tehnologii de criptare.  
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Strategii eficiente de protecție a datelor / Listă de verificare a 
conformității pentru GDPR din UE 

Este clar că GDPR a avut un efect major asupra legislațiilor naționale în care țările și-au 
introdus propriile legi privind protecția datelor. De asemenea, este clar că respectarea GDPR 
a UE este o obligație pentru toate organizațiile stabilite în UE sau care se ocupă de informații 
referitoare la cetățenii și întreprinderile UE. Ca atare, GDPR4H a creat o listă de verificare care 
rezumă anumiți pași pe care un RPD în orice tip de afacere ar trebui să-i ia în considerare 
pentru a verifica nivelul lor de conformitate cu GDPR. Luând în considerare principiile legale 
și dispozițiile GDPR pe care le-ați învățat din acest modul de curs, puteți utiliza lista de 
verificare pentru a stabili sau a verifica nivelul de conformitate al organizațiilor. 

Lista de verificare a conformității GDPR 
Această listă de verificare nu este o listă exhaustivă, deoarece diferite tipuri de organizații și 
afaceri pot varia în practică pentru a respecta GDPR. Cu toate acestea, stabilește o cerință 
minimă de conformitate care poate fi verificată într-o gamă largă de companii. 

1. Efectuați un audit de informații pentru a respecta GDPR  

Principiul responsabilității impune ca organizațiile să demonstreze modul în care respectă 
principiile protecției datelor în timp ce își desfășoară activitatea. Examinați notificările dvs. 
actuale de confidențialitate și puneți la punct un plan pentru a face modificările necesare. Un 
audit al informațiilor vă poate ajuta să identificați domeniile care ar putea cauza probleme de 
conformitate în conformitate cu GDPR: 

 de ce îl prelucrați 
 cum l-ai luat 
 care este scopul prelucrării 
 cât timp ai de gând să-l păstrezi 
 cu cine îl distribuiți sau cu care s-ar putea să îl împărtășiți și cum 

2. Înțelegeți baza dvs. legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Principiul legalității  

Pentru ca prelucrarea să fie legală conform GDPR, trebuie să identificați un temei juridic 
înainte de a putea procesa datele cu caracter personal și de a le documenta în consecință. 
Trebuie să înțelegeți și să cunoașteți diferitele tipuri de prelucrare a datelor pe care le 
efectuați și să identificați baza legală pentru efectuarea și documentarea acesteia. 

Există șase temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor în temeiul GDPR, inclusiv: 

 consimțământul individului 



 

 

 necesitate contractuală 
 respectarea obligațiilor legale 
 interesele vitale ale persoanelor vizate 
 de interes public 
 interese legitime 

3. Examinați modul de utilizare a consimțământului 

Conform GDPR, trebuie să puteți demonstra că a fost dat consimțământul și să păstrați o 
formă de evidență a modului în care ați solicitat și ați primit consimțământul. GDPR stabilește 
un standard ridicat pentru „consimțământ” și „consimțământ explicit”. Ambele forme de 
consimțământ conform GDPR trebuie să fie: 

 liber dat 
 specific 
 informat 
 o indicație fără echivoc a dorințelor individului 

De exemplu, dacă vă bazați pe consimțământul persoanelor pentru a prelucra datele lor, 
asigurați-vă că respectă standardele stabilite de GDPR. Dacă constatați că baza legală nu 
respectă standardele, modificați mecanismele de consimțământ sau găsiți o alternativă la 
consimțământ. Ar trebui să revizuiți sistemele pe care le aveți pentru înregistrarea 
consimțământului și să vă asigurați că aveți o pistă de audit eficientă. 

4. Examinați și actualizați notificările și politicile dvs. de confidențialitate: 
Principiul transparenței 

Conform GDPR, trebuie să furnizați informații de confidențialitate într-un limbaj clar și simplu. 
Trebuie să includeți în notificările dvs. de confidențialitate anumite informații suplimentare, 
cum ar fi: 

 baza legală pentru prelucrarea datelor 
 perioade de păstrare a datelor 
 drepturile persoanelor fizice de a se plânge de modul în care le gestionați datele 
 dacă datele vor face obiectul unei decizii automate 

5. Luați în considerare drepturile sporite ale persoanelor în temeiul GDPR 

Verificați procedurile și sistemele dvs. pentru a vă asigura că acestea se aliniază la noile 
drepturi prevăzute în GDPR și asigurați-vă că aveți la dispoziție proceduri care vă vor permite 
să vă ocupați de cazurile în care, de exemplu, solicitați individual să le furnizați datele pe care 
le aveți asupra lor. 

Principalele drepturi pentru persoanele în temeiul GDPR sunt: 



 

 

 dreptul la corectarea inexactităților 
 dreptul la ștergerea informațiilor 
 dreptul de a preveni marketingul direct 
 dreptul de a împiedica marcarea și profilarea automată a deciziilor 
 dreptul la portabilitatea datelor 

Principalul lucru aici este să vă asigurați că aveți procedurile în vigoare, astfel încât să puteți 
respecta, de exemplu, un format electronic și într-un format utilizat în mod obișnuit. 

 permite accesul subiectului 
 au corectat inexactitățile 
 aveți informații șterse 
 preveni marketingul direct 
 preveni luarea de decizii și profilarea automată 
 permite portabilitatea datelor (conform paragrafului de mai sus) 

6. Proceduri stabilite pentru detectarea și raportarea încălcărilor securității 
datelor 

GDPR introduce obligația tuturor organizațiilor de a raporta anumite tipuri de încălcări ale 
datelor și, în unele cazuri, persoanelor care sunt susceptibile să sufere o formă de daune. 
Asigurați-vă că ați pus în aplicare politici și proceduri clare pentru a vă asigura că puteți 
detecta rapid orice încălcare a datelor, să reacționați în mod corespunzător și să informați în 
timp util când este necesar. 

Nerespectarea unei încălcări poate duce la o amendă. 

7. Pregătiți-vă pentru „confidențialitatea prin proiectare” și evaluările impactului 
asupra confidențialității: principiul responsabilității 

Conform GDPR, trebuie să implementați măsuri tehnice și organizaționale pentru a arăta că 
ați luat în considerare și a integrat protecția datelor în activitățile dvs. de prelucrare. Puteți 
urma cele mai bune practici pentru responsabilitate, stabilind o cultură a: 

 monitorizarea, revizuirea și evaluarea procedurilor dvs. de prelucrare a datelor 
 reduce la minimum prelucrarea datelor și păstrarea datelor 
 consolidarea măsurilor de protecție a protecției datelor, inclusiv formarea periodică a 

personalului 

Ca parte integrantă a acestei strategii de „confidențialitate prin proiectare”, puteți efectua o 
evaluare a impactului confidențialității care vă poate ajuta să identificați și să reduceți riscurile 
de confidențialitate ale proiectelor dvs. 

Conform GDPR, trebuie să efectuați o evaluare a impactului asupra confidențialității: 



 

 

 atunci când se utilizează noi tehnologii 
 dacă prelucrarea este de natură să pună în pericol drepturile și libertățile persoanelor 

8. Numiți un responsabil cu protecția datelor (RPD) 

GDPR solicită unor organizații să desemneze un RPD. De exemplu, autoritățile publice sau 
acele organizații care monitorizează în mod regulat și sistematic persoanele la scară largă. În 
cazurile în care un RPD nu este considerat obligatoriu, o organizație poate desemna în 
continuare un RPD în mod voluntar, totuși aceleași cerințe se vor aplica pentru desemnarea, 
funcția și sarcinile sale ca și când desemnarea ar fi fost obligatorie. 

9. Cunoașteți regulile privind transferurile internaționale de date 

Regulamentul general privind protecția datelor impune restricții asupra transferului de date 
cu caracter personal în afara Uniunii Europene.  
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Legea germană privind protecția datelor  
 
În Germania, GDPR se aplică direct și nu necesită nicio implementare ulterioară. Cu toate acestea, 
Legea federală privind protecția datelor este un nou regulament național german și, prin urmare, se 
aplică numai în Republica Federală Germania. Deși GDPR are prioritate față de legea federală, totuși, 
pentru acțiunea RPD în Republica Federală Germania, ar fi util și să se cunoască politicile suplimentare 
care se aplică pentru protecția datelor. 

O schimbare cheie care a intrat în vigoare după aplicarea GDPR este creșterea amenzilor care ar putea 
fi aplicate pentru încălcarea regulamentului. Înainte de GDPR, amenda maximă care putea fi acordată 
în conformitate cu vechea lege federală privind protecția datelor era de 300.000 EUR. Noile prevederi 
privind amenzile în temeiul GDPR se pot ridica la 20 de milioane EUR sau până la 4% din cifra de afaceri 
anuală globală realizată, oricare dintre acestea este mai mare. 

Poziția responsabilului cu protecția datelor (RPD) 

Obligația de a numi sau de a numi un responsabil cu protecția datelor în temeiul GDPR nu este definită 
foarte precis în art. 37 GDPR. Germania folosește această clauză, dar a clarificat și a înăsprit cerințele 
cu privire la momentul în care trebuie numit exact un responsabil cu protecția datelor: Conform noii 
Legi privind protecția datelor (BDSG-nou din 2018), organismele responsabile sau procesatorii 
contractuali trebuie să numească un responsabil cu protecția dacă angajează cel puțin zece persoane 
implicate permanent în prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. În conformitate cu 
aceasta, un RPD trebuie numit de îndată ce cel puțin 10 persoane sunt implicate în prelucrarea datelor 
cu caracter personal. (Secțiunea 38 (1) teza 1 a 2-a Hs. BDSG-nou) 

Obligația de transparență și documentare 

Cuvântul cheie „transparență” joacă un rol important în procesarea datelor în noile prevederi privind 
protecția datelor din 2018: conform art. 12 alin. 1 teză 1 GDPR, informații care trebuie comunicate 
persoanelor vizate în temeiul art. 13 și 14 GDPR trebuie furnizate într-o formă precisă, transparentă, 
ușor de înțeles și ușor accesibilă într-un limbaj clar și simplu. 

Conform acestui principiu de transparență din Regulamentul privind protecția datelor, persoanelor 
vizate trebuie să li se ofere informații și mai cuprinzătoare și mai ușor de înțeles despre natura și 
amploarea prelucrării datelor lor cu caracter personal. 

- Drepturile de informare ale persoanelor vizate sunt reglementate de articolul 15 GDPR 

- Drepturile de protecție a datelor ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate 
au fost consolidate semnificativ. De exemplu, art. 15 GDPR prevede un drept cuprinzător de informații 
față de organismele responsabile, de exemplu în ceea ce privește scopurile de prelucrare sau 
prelucrarea planificată a datelor cu caracter personal. 

Sarcina probei pentru respectarea protecției datelor a crescut dramatic pentru organismele 
responsabile. Această obligație are ca rezultat obligații cuprinzătoare de documentare cu privire la 
respectarea protecției datelor. (Art. 5 alin. 2 GDPR) 



 

 

Aceste și alte dispoziții cuprinzătoare privind protecția datelor din noul Regulament privind protecția 
datelor, care necesită un sistem organizat de gestionare a protecției datelor pentru companii și 
organisme responsabile. Aceste sisteme de gestionare a protecției datelor trebuie să îndeplinească 
cerințele cuprinzătoare ale noului regulament privind protecția datelor și să fie actualizate în mod 
continuu. 

Protecția datelor angajaților 

Protecția angajaților este, de asemenea, legal ancorată în GDPR: 

- Aici au fost puse în aplicare câteva principii din vechea lege federală privind protecția datelor. Prin 
intermediul legislației sau al acordurilor colective, statele membre pot adopta dispoziții specifice 
pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul angajării. Cerințele pentru o astfel de legislație sunt descrise mai 
detaliat în art. 88 (2) GDPR: acestea trebuie să includă măsuri adecvate și specifice pentru a proteja 
demnitatea umană, interesele legitime și drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză. 

- Germania a folosit clauza din art. 88 (1) GDPR și a făcut o nouă prevedere în noua lege federală 
privind protecția datelor din 2018 în secțiunea 26 BDSG-nou. Prin urmare, aceste noi dispoziții pot da 
naștere unor obligații cu privire la ajustarea acordurilor societății. 

Concluzie 

BDSG-new nu poate fi privit ca o lege independentă și completă. Acesta specifică și completează legea 
privind protecția datelor din UE-GDPR. Prin urmare, nu poate fi considerat singur, ci numai împreună 
cu GDPR. 

  



 

 

Legea greacă privind protecția datelor 
 
Protecția datelor în Grecia poate fi identificată pentru prima dată când a fost instituită Declarația 
Universală a Drepturilor Omului din 1948 - articolul 12. Garantează pentru prima dată dreptul la 
protecția sferei private a individului împotriva intervențiilor arbitrare ale terților. A fost ratificat de 
Grecia cu Legea 2329/1953. În 1981, Convenția 108 a Consiliului Europei privind protecția persoanelor 
împotriva prelucrării automate a informațiilor personale rămâne singurul act internațional obligatoriu 
din punct de vedere juridic în domeniul protecției datelor cu caracter personal. A fost ratificat de 
Grecia în temeiul Legii 2068/1992 și a intrat în vigoare împotriva Greciei la 1.1.1995. 
 
În 1995, Directiva 95/45 / CE a fost transpusă în legislația elenă prin Legea 2472/1997 „Protecția 
persoanei împotriva prelucrării datelor cu caracter personal”. Ulterior, Directiva 2002/58 / CE a fost 
transpusă în legislația elenă cu Legea 3471 / 2006 „Protecția datelor cu caracter personal și private în 
domeniul comunicațiilor electronice”. 
 
La 29 august 2019, cea mai recentă Lege 4624/2019 a încorporat în legislația națională Directiva 
2016/680 și Regulamentul privind datele generale 2016/679. Legea a fost adoptată la aproape 15 luni 
de la intrarea în vigoare a GDPR și numai după ce Comisia Europeană a trimis Grecia Curții de Justiție 
a Uniunii Europene pentru că nu a transpus Directiva privind aplicarea legii înainte de 6 mai 2018. 
 
Cu toate acestea, după ce legea a fost adoptată de parlament, a stabilit autoritatea greacă, Autoritatea 
Elenă pentru Protecția Datelor (HDPA) să fie autoritatea de supraveghere a GDPR din Grecia și și-a 
stabilit competențele și competențele. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că GDPR a fost implementat în cadrul legal național, dar, de 
asemenea, a fost completat pe baza clauzelor discreționare pe care GDPR le permite. Unele dintre 
diferențe pot fi văzute mai jos 

Consimţământ 

 În Grecia, vârsta consimțământului este de 15 ani. Dacă un minor are 15 ani și își dă 
consimțământul, datele sale legate de serviciile societății informaționale pot fi prelucrate în 
mod legal. Dacă un minor are vârsta sub 15 ani, este necesar acordul părintelui sau tutorelui. 

 
Date de procesare 
 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către entități publice în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost colectate este permisă în cazurile în care este necesară urmărirea 
infracțiunilor, motive de siguranță publică și prevenirea vătămării altei persoane. În mod 
similar, prelucrarea de către entități private este permisă în cazurile în care acestea sunt 
supuse unor probleme de securitate națională sau exercitarea sau susținerea revendicărilor 
lor legale. O astfel de prelucrare de către entități private este permisă pentru a preveni 
amenințările împotriva securității naționale sau a sănătății publice. 

Dreptul de acces  

 



 

 

 Dreptul de acces este restricționat atunci când nu există nicio obligație de informare a 
persoanei vizate sau când datele acestora au fost înregistrate și nu pot fi șterse din cauza 
dispozițiilor de reglementare. Exemple de astfel de cazuri sunt informațiile stocate pe 
documente fiscale, amprente digitale, pașapoarte etc. 
 

 Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal nu se aplică în cazurile de prelucrare 
neautomatizată, atunci când ștergerea este imposibilă datorită naturii speciale a stocării lor 
sau necesită un efort disproporționat 
 

Amenzi și sancțiuni 

 În Grecia, legea lasă neschimbate prevederile GDPR privind sancțiunile administrative pentru 
entitățile private. Cu toate acestea, în ceea ce privește entitățile publice, sancțiunile sunt 
limitate de lege până la 10.000.000 de euro, în funcție de gravitatea și durata încălcării. 
 

 Oricine folosește datele în mod ilegal, interferează cu un sistem de arhivare a datelor cu 
caracter personal, le șterge, le copiază ilegal este pedepsit cu un an de închisoare. Mai mult, 
dacă infractorul intenționează să obțină beneficii economice în mod ilegal fie pentru ei înșiși, 
fie pentru alții sau să provoace daune materiale și beneficiul total al acestora depășește 
120.000 de euro, aceștia pot fi pedepsiți cu închisoarea de până la 10 ani. 

  



 

 

Legea română privind protecția datelor 
 
Înainte de aplicarea GDPR în 2018, legile române relevante privind protecția datelor erau Legea 
677/2001 privind protecția datelor și libera circulație a datelor și Legea 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.  

Aplicabilitatea Legii nr. 677: 

 Prevederile Legii nr. 677 s-a aplicat atunci când operatorul de date (i) a avut domiciliul în 
România sau (ii) a folosit echipamente sau mijloace pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal aflate în România. În cazul în care operatorul de date a utilizat mijloace și 
echipamente în România, dar nu a fost domiciliat în România, operatorul de date a trebuit să 
desemneze un reprezentant în România. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal a fost definită de Legea nr. 677 ca orice operațiune 
sau set de operațiuni care implică date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate 
sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 
regăsirea, consultarea, utilizarea, divulgarea către o terță parte prin transmitere, diseminare 
sau prin orice alt mijloc. Operatorul de date cu caracter personal a fost o persoană fizică sau 
juridică, care decide asupra scopului și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal 
și operează un sistem de înregistrare a colectării și prelucrării datelor cu caracter personal 
care oferă criterii specifice pentru accesarea respectivelor date. 

 Conform Legii nr. 677, operatorii de date au trebuit să notifice prelucrarea datelor cu caracter 
personal către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal („DPA”). Notificarea a fost trimisă DPA înainte de a începe orice prelucrare sau 
transfer de date cu caracter personal. În cazul în care operatorul de date a prelucrat date cu 
caracter personal pentru două sau mai multe scopuri fără legătură, atunci avea obligația de a 
completa notificări separate pentru fiecare dintre aceste scopuri. Operatorul de date a trebuit 
să notifice DPA înainte de a începe orice prelucrare a datelor cu caracter personal. În 
consecință, operatorul de date a obținut mai întâi confirmarea DPA că notificarea este valabilă 
și i s-a atribuit un număr de înregistrare în Registrul de înregistrare a prelucrării datelor cu 
caracter personal. După primirea confirmării menționate mai sus, operatorul de date poate 
începe procesarea și / sau transferul datelor. Obligația de a trimite notificări cu DPA a fost în 
vigoare până la 25 mai 2018, când GDPR devine aplicabil. 

 Datele sensibile sunt datele referitoare la originea rasială sau etnică, politică, religioasă, 
filosofică, opinii, infracțiuni, infracțiuni minore sau alte condamnări, apartenență la sindicat, 
precum și date privind sănătatea sau viața sexuală. Pe lângă aceste date, în temeiul Legii nr. 
677, numerele de identificare personale sau alte date personale cu funcție generală de 
identificare, adică detalii naționale de identitate / pașaport au fost considerate date sensibile. 
Colectarea și prelucrarea datelor sensibile a necesitat acordul prealabil și expres al 
proprietarului datelor. 

 În conformitate cu Legea nr. 677, transferul de date cu caracter personal către o altă țară a 
fost supus depunerii unei notificări prealabile la DPA. Transferul de date nu a trebuit să fie 
autorizat de către DPA dacă datele au fost transferate într-o țară UE / SEE sau într-o țară din 
afara UE / SEE pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare sau au existat alte 
mecanisme pentru a asigura un nivel adecvat de protecție. Transferul datelor cu caracter 



 

 

personal către SUA s-ar fi putut face pe baza clauzelor contractuale standard aprobate de 
Comisia Europeană, US Privacy Shield sau pe baza consimțământului persoanei vizate. 

Actul principal privind GDPR este Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestora de date, și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), care a intrat în vigoare la 31 iulie 2018. Legea nr. 190/2018 aduce mai multe reguli privind 
prelucrarea unor categorii speciale de date, precum și unele derogări de la regulile GDPR în cazul 
anumitor categorii de prelucrare a datelor. Această lege stabilește măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare la nivel național a dispozițiilor, inter alia, ale art. 6 (2), art. 9 (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 
alin. (7), art. 85 și art. 87-89 GDPR. 

Această lege este completată de alte legi și ordonanțe relevante, cum ar fi: 

 Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității naționale de 
supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Legea nr. 129/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității naționale de supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Legea nr.506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 
în sectorul comunicațiilor electronice  

 Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției privind protecția persoanelor cu 
privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 
ianuarie 1981 

 Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, detectării, anchetării, urmăririi 
penale și combaterii infracțiunilor sau executării sancțiunilor, măsurilor educaționale și de 
siguranță și privind libera circulație a unor astfel de date 

 Hotărârea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 
174 / 18.10.2018 privind lista operațiunilor pentru care evaluarea impactului asupra protecției 
datelor cu caracter personal este obligatorie („Lista neagră”) 

 Hotărârea Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter 
Personal nr. 161 / 09.10.2018 privind aprobarea procedurii de efectuare a investigațiilor. 

Autoritatea Română pentru Protecția Datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal.  

  



 

 

Lecția 2: Legislație națională și armonizare 
 

Ce organism monitorizează prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile 
UE? 

o Comitetul European pentru Protecția Datelor 
o Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
o Autoritate independentă de supraveghere 

GDPR permite statelor membre să mențină sau să introducă condiții suplimentare cu 
privire la prelucrarea anumitor categorii de date cu caracter personal. Care este un 
exemplu al acestor categorii de date cu caracter personal? 

o Date privind starea de sănătate a unei persoane 
o Date privind situația economică a unei persoane 
o Date privind preferințele personale ale unei persoane 
o Date privind locația unei persoane 

 
  



 

 

Lecția 3,4,5 

În ce caz operatorul trebuie să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a datelor 
cu caracter personal? 

o Încălcarea a dus la pierderea datelor personale criptate 
o Încălcarea a implicat date cu caracter personal care au fost rectificate 
o Încălcarea va duce probabil la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei 

vizate 
o Persoana vizată și-a retras consimțământul pentru prelucrare înainte ca încălcarea să 

aibă loc 

Ce înseamnă termenul „responsabilitate” în GDPR? 

o Obligația de a putea demonstra conformitatea cu GDPR 
o Obligația de a explica neconformitățile 
o Aplicarea mecanismelor care pot reduce riscurile de protecție a datelor 
o Implementarea unei politici de protecție a datelor 

Ce poate ajuta operatorul să demonstreze conformitatea cu GDPR? 

o Respectarea unui cod de conduită aprobat 
o Ținerea evidenței activităților de prelucrare 
o Implementarea politicilor de protecție a datelor 
o Toate cele de mai sus 

GDPR necesită consimțământul persoanei vizate pentru toate procesele de date? 

o Adevărat  
o Fals  

În câte ore este operatorul obligat să notifice autoritatea de supraveghere competentă cu 
privire la o „încălcare a datelor cu caracter personal”? 

o 72 de ore 
o 48 de ore 
o 24 de ore 

În ce cazuri prelucrarea datelor de sănătate fără consimțământul persoanei poate fi 
legală?  

o scopuri de medicină preventivă și asistență pentru diagnostic 
o managementul serviciilor de sănătate sau sociale  
o motive de interes public 
o Toate cele de mai sus  



 

 

 

Care sunt cele patru criterii principale pentru ca acordul să fie valabil în conformitate cu 
DGPR? 

o consimțământul trebuie să fie „dat în mod liber, specific, informat și o indicație clară 
a acordului persoanei vizate” 

o consimțământul trebuie să fie „dat în mod liber, explicat temeinic și dat după ce o 
listă de reguli este furnizată individului” 

o consimțământul trebuie „dat în mod voluntar, fără ambiguitate, în scris sau digital și 
cu dovezi tangibile” 

 

 


