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Scopuri și obiective

• Descrierea aspectelor de bază ale Regulamentului GDPR

• Nevoile legale ale pacienților 

• Descrierea rolului responsabilului cu protecția datelor, 
controlorului și procesatorului 



Obiwctivele învățării

• Listați cel puțin 3 sarcini ale unui responsabil cu protecția datelor

• Enumerați cel puțin 3 sarcini ale AEPD

• Enumerați cel puțin 4 principii de protecție a datelor

• Descrieți o listă de 4 drepturi ale pacienților, în ceea ce privește Regulamentul GDPR

• Identificați regulile cheie ale GDPR

• Identificați circumstanțele care permit procesarea datelor pacienților

• Diferențați rolurile responsabilului cu protecția datelor, controlorului și procesatorului

• Justificați importanța legală a GDPR pentru viața noastră și în domeniul sănătății



Termeni și cuvinte cheie

-Ofițer pentru protecția datelor
-Procesator de date
-Controlor de date
-Persoana naturală
-Date personale
-Informații de identificare personală
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Definiție

• Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) 
este regulamentul 2016/679 al parlamentului european și
Consiliul. Înlocuiește Directiva 95/46 / CE privind protecția
datelor și este conceput pentru a:
➢Armoniza legile privind confidențialitatea datelor printre

statele europene
➢Promova cunoștințele privind confidențialitatea datelor
➢Proteja toți cetăţenii UE
➢Remodela modul în care părțile interesate în toată regiunea

înțelege conceptul de confidențialitate a datelor. 
• În general, este pronunțat ca GDPR și a fost adoptat ca 

regulament pe 27 aprilie 2016. 
Fotografie de Markus Spiske temporausch.com din Pexels

https://www.pexels.com/@markusspiske?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/working-pattern-internet-abstract-1089438/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Caracteristici cheie
• Persoana naturală

Persoana care este o ființă individuală, spre deosebire de o ființă juridică, care 
este organizație privată (adică entitate comercială sau organizație
neguvernamentală) sau publică (adică autoritate publică). 

• Date personale

Date personale înseamnă orice informații legate de o persoană fizică
identificabilă („persoană vizată”). O „persoană vizată” este una care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator similar 
cu:

➢un nume

➢un număr de identificare

➢date despre locație sau mai multe factori specifici identității fizice, fiziologice, 
genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.Imagine de Gerd Altmann din Pixabay
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Caracteristici cheie

• Informații de identificare personală (IIP)

Informații de identificare personală (IIP) sunt orice informații care pot 
fi folosite pentru a determina identitatea unui individ (cum ar fi 
numele, data și locul nașterii, numărul de securitate socială sau date 
biometrice etc.) sau orice alte informații care sunt legate de un individ
(cum ar fi informatiile educaționale, financiare, statutul pe piața muncii
sau informațiile medicale).
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AEPD: Importanța sa pentru GDPR

• El / ea este capabil să supravegheze procesarea datelor personale ale 
adminstrației UE, asigurându-se că sunt respectate regulile de confidențialitate
adecvate

• El / ea este capabil să ofere adecvat opinii pentru Instituțiile UE și către alte
corpuri cu privire la toate aspectele procesării datelor cu caracter personal 

• El / ea este capabil să se soluționeze reclamații și posibile întrebări

• El / ea este capabil să lucreze în colaborare cu autoritățile naționale ale țărilor
UE, asigurând coerența în protecția datelor

• El / ea poate monitoriza noi tehnologii care ar putea avea un posibil impact 
asupra protecției datelor.
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Ofițerul RPD: Sarcini principale

• Garantează că operatorii și persoanele vizate posedă cunoștințe
specifice despre drepturile, atribuțiile și responsabilitățile de 
protecție a datelor și îmbunătățește conștientizarea acestora;

• Oferă sfat și recomandări instituțiilor despre interpretarea sau
aplicarea datelor vizând reguli de protecție;

• Gesionează întrebări sau reclamații la solicitarea controlorului, 
instituții și alte persoane. 
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Ofițerul RPD: Ce nu ar trebui să facă un RPD

Fotografie de Element5 Digital din Pexels

• Un RPD nu ar trebui să fie angajat pe un contract pe termen determinat;

• Un RPD nu ar trebui să acționeaze ca un controlor a activităților de 
prelucrare; 

• Un RPD nu ar trebui să fie responsabil pentru gestionarea bugetului
propriu.
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Informații importante pentru persoane fizice

• De ce organizația colectează date?
• Care sunt scopurile pentru care compania/ organizația dvs

folosește datele dvs. personale?
• Ce este tipul acestor date? (adică categorii specifice)
• Care este justificarea legală pentru prelucrarea datelor?
• Pentru cât timp organizația va folosi datele oamenilor?
• Datele lor personale vor fi transferate în afara UE?
• Dreptul de a retrage consimțământul și de a depune

eventuale reclamații
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Reguli cheie

• Datele personale trebuie să fie prelucrate, respectând cadrul legal 
și cu asigurarea echității față de datele persoanelor fizice.

• Compania/ organizația trebuie să indice persoanelor fizice
scopurile atunci când le colectează datele personale. 

• Compania / organizația ar trebui să colecteze și să prelucreze
numai datele personale care sunt necesare pentru a îndeplini
acest scop.
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Reguli cheie

• compania/ organizația trebuie să asigure acuratețea
datelor

• compania/ organizația nu se poate folosi în continuare de 
datele personale pentru alte scopuri care nu sunt în
conformitate cu scop inițial
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Importanța unui operator de date
• În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, 

precum și în temeiul GDPR, operatorul de date 
este autoritatea care, singur sau în colaborare cu 
alții, poate determina scopurile prelucrării datelor
cu caracter personal. 

• Aspecte cheie:
➢ Înțelegerea importanței rolului dvs. în relația cu 

datele personale pe care le prelucrați, este critic 
pentru asigurarea respectării GDPR și pentru a 
trata corect toți indivizii.

➢ Realizând că obligațiile dvs. în temeiul GDPR vor
fi diferite, în funcție de faptul că sunteți operator 
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Importanța unui procesator de date

Articolul 4 specifică procesatorul de date ca: „ o 
persoană fizică sau juridică, autoritate publică, 
agenție sau alt organism care prelucrează date 
cu caracter personal în numele controlorului"
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Sarcinile cheie ale unui procesator de date

• Procesează doar date personale sub îndrumarea
controlorului

• Informează controlorul dacă el / ea are părerea că
îndrumarea încalcă GDPR

• La cerere, el / ea șterge sau se înapoiază toate datele
personale către operator la sfârșitul contractului de 
servicii
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Sarcinile cheie ale unui procesator de date

• El / ea permite și contribuie la realizarea auditurilor
de conformitate efectuate de operator sau de un 
reprezentant al operatorului

• El / ea poate lua măsuri spre oferi date sigure, cum 
ar fi cele de criptare, stabilitate și de rezervă, precum 
și testarea obișnuită a securității

• El / ea poate notifica controlorii de date fără
întârziere la aflarea încălcărilor de date 
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Exercițiu

1) Citiți sarcinile de mai jos și recunoașteți dacă acestea sunt 
legate de responsabilitățile operatorilor de date sau ale 
procesatorilor:

• El / ea colectează informațiile personale ale clienților și
vizitatorilor site-ului dumneavoastră. Trebuie să aveți
autoritatea legală pentru a face acest lucru.

• El / ea pune în aplicare măsuri de securitate care ar proteja
datele personale.

• El/  ea stie exact unde si cum poate utiliza datele și în ce scop.
• El / ea schimbă sau modifică datele pe care le obține
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Rezumat
În această lecție, cursantul va înțelege că Regulamentul GDPR este structurat ca un instrument care:

- Armonizează legislația privind confidențialitatea datelor în țările europene

- Promoveză cunoașterea confidențialității datelor

- Protejează toți cetăţenii UE

- Remodelează modul în care părțile interesate din întreaga regiune înțelege conceptul de intimitate a datelor

Mai mult, ofițerul RPD are următoarele sarcini:

- Garantează că operatorii și persoanele vizate posedă cunoștințe specifice cu privire la drepturile, obligațiile și
responsabilitățile lor de protecție a datelor

- Oferă sfaturi și recomandări instituțiilor despre interpretarea

- Gestionează interogări sau reclamații



Bibliografie

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliu. (2016). "Protecţia persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ”. Disponibil la: https: //eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

• ICO. (2018). „ Guide to the general protection Regulation”.Disponibil la: https: //ico.org.uk/media/for-
organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr-1-0.pdf

• Comisia Europeană. (2017). „ Ehealth Week". Disponibil la:https: 
//www.eiseverywhere.com/file_uploads/a8ef0cf4b82dbc5984719b4aa6374794_Alexander-
Whalen_Collecting-and-Handling-Health-Data-in-a-GDPR-World.pdf

• International Journal of Environmental Research and Public Health. (2019). „The Policy Effect of the General 
Data Protection Regulation (GDPR) on the Digital Public Health Sector in the European Union: An Empirical 
Investigation”

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr-1-0.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/a8ef0cf4b82dbc5984719b4aa6374794_Alexander-Whalen_Collecting-and-Handling-Health-Data-in-a-GDPR-World.pdf


Vă mulțumim pentru atenție!


