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Paradigme cadru pentru RPD 
Regulamentul impune numirea unui RPD în multe cazuri și prescrie sarcinile și responsabilitățile 
specifice ale RPD. Acest lucru este în contrast cu poziția actuală; în conformitate cu majoritatea 
legilor naționale existente, numirea unui RPD rămâne opțională. 
 
Există o indicație clară că, în ciuda lipsei de constrângere legală, o mare majoritate a organizațiilor 
consideră numirea RPD ca o condiție prealabilă pentru responsabilitatea corporativă, o chestiune de 
bune practici corporative și ca o gestionare proactivă, mai degrabă decât reactivă, a confidențialității 
datelor. în cadrul organizației. 
 
Regulamentul stabilește sarcinile și responsabilitățile RPD1, inclusiv: furnizarea de informații și 
consiliere, supravegherea și monitorizarea protecției datelor; menținerea documentației; tratarea 
directă a persoanelor vizate; și, consultarea și cooperarea cu autoritățile de reglementare. Sarcinile 
specifice includ dezvoltarea instruirii personalului, efectuarea de audituri, monitorizarea 
implementării protecției datelor prin proiectare și implicit, monitorizarea evaluărilor impactului 
asupra protecției datelor și asigurarea securității datelor. 
 
Într-un sondaj realizat de Centrul de conducere a politicii informaționale2, RPD-urilor li s-a cerut să 
indice ce presupune rolul lor în prezent, pentru a înțelege cât de similar sau diferit este rolul lor 
existent în comparație cu rolul prevăzut în regulament. Se pare că majoritatea RPD care au contribuit 
la sondaj se concentrează deja pe aceste cerințe. Sondajul arată că 87,5% dintre respondenți își 
sfătuiesc organizația cu privire la respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor și a 
procedurilor interne, 77,5% oferă consultanță cu privire la prevederile privind protecția datelor din 
contractele cu terți și 82,5% monitorizează evoluțiile legale și ale politicilor. O proporție mare 
supraveghează și monitorizează deja respectarea protecției datelor: 82,5% asigură supravegherea 
programului de confidențialitate al organizației, 70% efectuează evaluări ale riscului impactului 
asupra confidențialității și 65% efectuează evaluări ale conformității. 82,5% dezvoltă deja 
instrumente de instruire și conștientizare și 85% lucrează cu compania pentru a construi protecția 
datelor în proiectarea sistemelor, proiectelor, produselor și serviciilor. 65% răspund deja solicitărilor 
de acces ale persoanelor vizate și 67,5% se ocupă de reclamațiile persoanei vizate. 72,5% întrețin 
relații cu sau acționează ca punct de contact pentru autoritatea locală pentru protecția datelor. În 
ceea ce privește securitatea datelor, 70% conduc în răspunsurile la încălcarea datelor și 85% oferă 
sfaturi de specialitate în urma unei încălcări. 
 
Sondajul pare să indice că dintre toate sarcinile enumerate în sondaj, foarte puțini DPO îndeplinesc 
de fapt sarcinile operaționale (cum ar fi răspunderea și tratarea cererilor persoanelor vizate și a 
plângerilor persoanelor, efectuarea evaluărilor și verificarea conformității). Acest lucru se datorează 
probabil faptului că mulți DPO au echipe și delegă sarcini operaționale membrilor echipei junior. 
Evaluarea și verificarea conformității poate fi efectuată de alte funcții corporative, cum ar fi auditul 
intern sau echipele dedicate de evaluare a conformității, și nu exclusiv de către RPD. Așa cum au 
indicat unii respondenți în comentariile lor, poate exista un conflict în care o singură echipă RPD 

 
1 Articolul 37 din regulament. 
2https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/role_and_function_of_a_dpo_in_pra
ctice_report_on_survey_results.pdf 



 

 

îndeplinește atât rolurile de supraveghere și consultanță, pe de o parte, cât și rolurile de verificare și 
evaluare a conformității, pe de altă parte. 
 
În cele din urmă, scopul rolului RPD pare să se fi transformat și dezvoltat de-a lungul timpului pentru 
a include politica publică și reprezentarea externă la autoritățile de reglementare, industrie și mass-
media. Un respondent a remarcat că „Când [poziția] a fost inițial creată [în 1997], aceasta nu 
includea o componentă de politică publică, dar rolul include acum politica publică și reprezentarea 
externă a companiei.” 
 
CEDPO adaugă: 
 

RPD trebuie să se confrunte cu o serie de provocări și cu interese diferite în joc. De aceea, ar 
trebui să demonstreze, de asemenea, abilități de comunicare puternice combinate cu diplomație 
rafinată. Un RPD nu este (și nu ar trebui să fie) un „activist al confidențialității”: cu sprijinul 
celorlalți lideri ai organizației, el / ea trebuie să joace un rol de facilitator al afacerii și să ajute 
organizația să includă confidențialitatea în afaceri - procesele de decizie, nu numai pentru a 
detecta și preveni riscurile, ci și pentru a crea valoare. În plus, GDPR cere ca linia sa de raportare 
să fie la cel mai înalt nivel al conducerii și să se asigure independența sa. Acest lucru necesită și 
„greutate” și abilități de conducere.3 

  

 
3CEDPO, Alegerea celui mai bun candidat ca responsabil cu protecția datelor (DPO) - Instrucțiuni practice pentru 
organizații, p. 3. 



 

 

Atribuțiile de comunicare ale RPD 
În practică, sarcinile și responsabilitățile RPD pot fi îndeplinite de o echipă de persoane. Aproape 
jumătate (47%) dintre respondenții la sondaj au indicat că au cinci sau mai mulți membri ai echipei 
sub supravegherea lor directă, ajutându-i în rolul lor de RPD, 15% având între 10-20 membri ai 
echipei. Prin urmare, se pare că sarcinile RPD nu sunt îndeplinite de o singură persoană, ci de funcția 
de confidențialitate din cadrul organizației. În prezent, regulamentul nu reflectă această posibilitate. 
 
Structura și compoziția diversă a funcțiilor actuale de confidențialitate reflectă gama largă de 
responsabilități care se încadrează în mod obișnuit în rolul RPD de astăzi. O echipă de 
confidențialitate, mai degrabă decât o persoană, care îndeplinește rolul RPD poate fi cel mai bun 
mod de a angaja un astfel de rol multilateral. Rolul RPD necesită un set divers de competențe, 
inclusiv cunoștințe tehnice și juridice, conștientizare comercială, o înțelegere profundă a afacerii și 
abilități puternice de comunicare și relații publice. Într-o anumită măsură, RPD trebuie să fie orientat 
spre detalii, înțelegând aspectele tehnice ale activităților de prelucrare a datelor și ale tehnologiilor 
relevante și modul în care se aplică cadrul legal și considerațiile de securitate IT. În același timp, RPD 
trebuie să fie un gânditor de ansamblu, 
 
În afară de resurse și o poziție suficient de puternică, protejată și înaltă în cadrul organizației, RPD 
trebuie să aibă, de asemenea, puterea de a-și îndeplini sarcina. Articolul 38 (2) precizează clar că, în 
acest scop, entitatea care desemnează RPD trebuie să se asigure că va avea „acces” la date cu 
caracter personal și operațiuni de prelucrare. Acest lucru ar trebui citit în același mod ca și dispoziția 
corespunzătoare în regulamentul care acoperă RPD instituționale ale UE, art. 24 (6) din 
Regulamentul (CE) 45/2001, este citit de acești RPD: 
 
Regulamentul impune operatorilor să asiste RPD în îndeplinirea sarcinilor sale și să ofere informații 
ca răspuns la întrebări și prevede că RPD va avea acces în orice moment la datele care fac obiectul 
operațiunilor de prelucrare și la toate birourile, datele instalații de prelucrare și suporturi de date. 
 
Deși RPD nu are putere de executare față de controlori, el / ea este împuternicit să monitorizeze 
conformitatea prin colectarea tuturor datelor relevante, pe care instituția / organismul de 
desemnare și controlorii săi sunt obligați să le pună la dispoziție.  
 
Alte observații ale RPD instituționale ale UE în legătură cu obligația RPD de a asigura respectarea 
normelor de protecție a datelor sunt de asemenea relevante: 
 
Se pot dezvolta instrumente IT pentru a asista RPD în efectuarea monitorizării periodice. Se pot face, 
de asemenea, aranjamente administrative, cum ar fi asigurarea faptului că RPD primește o copie a 
tuturor e-mailurilor care ridică probleme de protecție a datelor și necesită consultarea RPD cu privire 
la documentele care ridică probleme de protecție a datelor. Monitorizarea atentă și regulată a 
conformității și raportarea rezultatelor pot crea o presiune puternică asupra controlerelor pentru a 
se asigura că operațiunile lor de procesare sunt conforme. Monitorizarea și raportarea regulată sunt, 
prin urmare, cele mai puternice instrumente ale RPD pentru asigurarea conformității. În acest scop, 
un sondaj / raport anual emis conducerii este o bună practică. 
 
  



 

 

Strategii verbale 
Concentrați-vă asupra problemei, nu asupra persoanei. Încercați să nu luați totul în mod personal 
și, în mod similar, să vă exprimați propriile nevoi și opinii în ceea ce privește locul de muncă. 
Rezolvați problemele mai degrabă decât să încercați să-i controlați pe ceilalți. De exemplu, mai 
degrabă decât să ignori un elev care răspunde în mod obișnuit la întrebări în clasă cu tangențe 
inadecvate, vorbește cu elevul în afara clasei despre modul în care acest lucru ar putea perturba 
clasa și distrage atenția celorlalți elevi. 
 
Fii autentic mai degrabă decât manipulator. Fii tu însuți, sincer și deschis. Fii sincer cu tine însuți și 
concentrează-te să lucrezi bine cu oamenii din jurul tău și să acționezi cu integritate. 
 
Empatizează mai degrabă decât rămâne detașat. Deși relațiile profesionale implică anumite limite 
atunci când vine vorba de interacțiunea cu colegii, este important să demonstrezi sensibilitate și să 
îți pese cu adevărat de oamenii cu care lucrezi. Dacă nu îți pasă de ei, le va fi greu să aibă grijă de 
tine atunci când vine vorba de a lucra împreună. 
 
Fii flexibil față de ceilalți. Permiteți alte puncte de vedere și fiți deschiși către alte moduri de a face 
lucrurile. Diversitatea aduce creativitate și inovație. 
 
Apreciază-te pe tine și pe propriile tale experiențe.Fii ferm cu privire la propriile tale drepturi și 
nevoi. Subevaluarea te încurajează și pe alții să te subevalueze. Oferiți-vă ideile și așteptați-vă să fiți 
tratați bine. 
 
Folosiți răspunsuri afirmative. Răspundeți altora în moduri care le recunosc experiențele. Le 
mulțumim pentru contribuția lor. Afirmați-le dreptul la sentimentele lor, chiar dacă nu sunteți de 
acord. Puneți întrebări, exprimați un sentiment pozitiv; și oferă feedback pozitiv atunci când poți. 
 
  



 

 

Negocierea reușită 
Negocierea necesită a da și a lua. Ar trebui să vă propuneți să creați o interacțiune amabilă și 
constructivă, care să câștige pentru toate părțile. În mod ideal, o negociere reușită este locul în care 
puteți face concesii care înseamnă puțin pentru dvs., oferind în același timp ceva celeilalte părți care 
înseamnă mult pentru ei. 
 
Înainte de a intra într-o ședință de negociere, negociatorul calificat se pregătește pentru întâlnire. 
Pregătirea include determinarea obiectivelor și a domeniilor pentru alternative la obiectivele 
declarate. În plus, negociatorii studiază istoria relației dintre cele două părți și negocierile din trecut 
pentru a găsi domenii de acord și obiective comune. Precedentele și rezultatele anterioare pot da 
tonul negocierilor actuale. 
 
Negociatorii au abilitățile de a asculta activ cealaltă parte în timpul dezbaterii. Ascultarea activă 
implică abilitatea de a citi limbajul corpului, precum și comunicarea verbală. Este important să 
ascultați cealaltă parte pentru a găsi domenii de compromis în timpul ședinței. În loc să petreacă cea 
mai mare parte a timpului în negocieri expunând virtuțile punctului său de vedere, negociatorul 
priceput va petrece mai mult timp ascultând cealaltă parte. 

 
  



 

 

Limbajul trupului 
Limbajul corpului este un tip de comunicare nonverbală în care comportamentele fizice, spre 
deosebire de cuvinte, sunt folosite pentru a exprima sau transmite informația. Un astfel de 
comportament include expresiile faciale, postura corpului, gesturile, mișcarea ochilor, atingerea și 
utilizarea spațiului. Limbajul corpului există atât la animale, cât și la oameni, dar acest articol se 
concentrează pe interpretările limbajului corpului uman. Este, de asemenea, cunoscut sub numele 
de kinesics. 
 
Limbajul corpului nu trebuie confundat cu limbajul semnelor, deoarece limbajele semnelor sunt 
limbaje complete precum limbile vorbite și au propriile lor sisteme gramaticale complexe, precum și 
sunt capabile să prezinte proprietățile fundamentale care există în toate limbile. Limbajul corpului, 
pe de altă parte, nu are un sistem gramatical și trebuie interpretat pe scară largă, în loc să aibă o 
semnificație absolută corespunzătoare unei anumite mișcări, deci nu este un limbaj precum limbajul 
semnelor și este pur și simplu denumit „limbaj" datorită culturii populare. 
 
Într-o societate, există interpretări convenite asupra unui anumit comportament. Interpretările pot 
varia de la o țară la alta sau de la o cultură la alta. În această notă, există controverse cu privire la 
faptul dacă limbajul corpului este universal. Limbajul corpului, un subset al comunicării nonverbale, 
completează comunicarea verbală în interacțiunea socială. De fapt, unii cercetători concluzionează 
că comunicarea nonverbală reprezintă cea mai mare parte a informațiilor transmise în timpul 
interacțiunilor interpersonale. Ajută la stabilirea relației dintre două persoane și reglează 
interacțiunea, dar poate fi ambiguă. 
 
Contactul cu ochii este important 
 
Oculesics, o subcategorie a limbajului corpului, este studiul mișcării ochilor, comportamentului 
ocular, privirii și comunicării nonverbale legate de ochi. Ca știință socială sau comportamentală, 
oculesics este o formă de comunicare nonverbală axată pe derivarea sensului din comportamentul 
ocular. De asemenea, este crucial să rețineți că Oculesics este dependent cultural. De exemplu, în 
cultura anglo-saxonă tradițională, evitarea contactului vizual descrie de obicei lipsa de încredere, 
certitudine sau veridicitate. Cu toate acestea, în cultura latino, contactul vizual direct sau prelungit 
înseamnă că provocați persoana cu care vorbiți sau că aveți un interes romantic pentru persoana 
respectivă. De asemenea, în multe culturi asiatice, contactul vizual prelungit poate fi un semn de 
furie sau agresiune. 
 
Proxemice/ limbajul distantei 



 

 

Un alt domeniu notabil în lumea nonverbală a limbajului corpului este cel al relațiilor spațiale, care 
este, de asemenea, cunoscut sub numele de Proxemics. Introdus de Edward T. Hall în 1966, 
proxemica este studiul distanțelor măsurabile între oameni, care interacționează între ei. În carte, 
Limbajul corpului, Julius Fast a menționat că semnalele pe care le trimitem sau le primim altora prin 
limbajul corpului sunt reacții la invazia altora a teritoriilor noastre personale, care leagă Proxemics 
de o parte importantă a limbajului corpului.4  
 
Hall a venit, de asemenea, cu patru zone distincte în care 
operează majoritatea oamenilor:  
 
Distanță intimă pentru îmbrățișare, atingere sau 
șoaptă, distanța personală pentru interacțiunile 
dintre prietenii buni sau membrii familiei, distanța 
socială pentru interacțiunile dintre cunoscuți, 
distanța publică utilizată pentru a vorbi în public. 
În plus față de distanța fizică, nivelul de intimitate 
dintre conversanți poate fi determinat de „axa 
socio-petală socio-fugală”, sau „unghiul format de 
axa umerilor conversanților”. 
 
Schimbarea distanței dintre două persoane poate 
transmite o dorință de intimitate, poate declara lipsa de 
interes sau poate crește / reduce dominația. De asemenea, 
poate influența limbajul corpului care este folosit. 
De exemplu, atunci când oamenii vorbesc, le 
place să se înfrunte. Dacă sunt forțați să se așeze 
unul lângă altul, limbajul corpului lor va încerca să compenseze această lipsă de contact ochi-cu-ochi, 
înclinându-se în umăr-la-umăr. 
 
Este important să rețineți că, ca și în cazul altor tipuri de limbaj corporal, intervalul de proximitate 
variază în funcție de cultură. Hall a sugerat că „contactul fizic între două persoane ... poate fi perfect 
corect într-o cultură și absolut tabu în alta”. 
 
În America Latină, persoanele care pot fi complet străine pot avea un contact foarte strâns. Se salută 
adesea sărutându-se pe obraji. Nord-americanii, în schimb, preferă să dea mâna. În timp ce au făcut 
un anumit contact fizic cu strângerea mâinii, totuși mențin o anumită cantitate de spațiu fizic între 
cealaltă persoană. 
 
  

 
4 Hall 

Figura 1: Spații de proximitate (Sala ET) 



 

 

Poziția responsabilului cu protecția datelor din companie 
În conformitate cu articolul 38, 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. 
Operatorul și procesatorul trebuie să sprijine responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor menționate la articolul 39, oferind resursele necesare pentru îndeplinirea acestor sarcini și 
acces la datele cu caracter personal și operațiuni de prelucrare, precum și pentru a-și menține 
cunoștințele de specialitate și operatorul și procesatorul se asigură că responsabilul cu protecția 
datelor nu primește nicio instrucțiune cu privire la exercitarea acestor sarcini. 2 El sau ea nu vor fi 
demiși sau penalizați de către operator sau procesator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. 3 
Responsabilul cu protecția datelor raportează direct la cel mai înalt nivel de management al 
operatorului sau al procesatorului. Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor lor personale și de exercitarea drepturilor 
lor în temeiul prezentului regulament. Responsabilul cu protecția datelor este obligat să păstreze 
secretul sau confidențialitatea cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu legislația 
Uniunii sau a statelor membre. Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini alte sarcini și 
îndatoriri. Operatorul sau procesatorul se asigură că astfel de sarcini și îndatoriri nu duc la un conflict 
de interese. 
 
  



 

 

Libertatea de instruire și independență și conexiunea organizațională 
GDPR prevede că RPD își îndeplinește munca într-un mod independent. Cu alte cuvinte, operatorul 
nu ar trebui să direcționeze RPD cu privire la modul în care își desfășoară activitatea. De exemplu, 
RPD nu poate fi instruit să ajungă la o concluzie specială privind investigarea unei plângeri. RPD ar 
trebui să raporteze la cel mai înalt nivel de management. În mod ideal, acesta ar trebui să fie 
consiliul de administrație. Acest lucru este destinat să asigure conformitatea cu reglementările în 
sensul că conducerea primește sfaturi în timp util în materie de protecție a datelor. Motivul acestei 
independențe este recunoașterea rolului cheie pe care RPD îl joacă în asigurarea respectării 
regulamentului. 
 
Pentru a obține autonomia cerută de GDPR, RPD trebuie să primească o formă de securitate a locului 
de muncă. Acestea nu pot fi demise sau penalizate de către operator sau procesator ca urmare a 
îndeplinirii atribuțiilor lor. Aceasta nu înseamnă că RPD se bucură de securitate permanentă sau de 
funcționare permanentă. Aceștia pot fi disciplinați sau chiar reziliați din alte motive legitime, cum ar 
fi tulburarea disciplinară. Mai mult, punerea la dispoziția RPD cu resursele necesare nu este doar 
cheia pentru a le permite să își îndeplinească atribuțiile, ci și pentru a obține independența dorită. 
Scara resurselor depinde de complexitatea și sensibilitatea activităților de procesare, dar ar include 
finanțe, echipamente și personal. 
 
Mai mult, trebuie să se acorde atenție să nu compromită autonomia RPD, punându-i într-o poziție 
care poate duce la un conflict de interese. Acest lucru este mai probabil în cazurile în care RPD este 
intern. Deși este permisă atribuirea RPD cu alte sarcini, acestea nu ar trebui, de exemplu, să le ceară 
să stabilească mijloacele și scopurile procesării datelor, deoarece acest lucru ar estompa rolul lor cu 
cel al operatorului. 
 
S-a observat cu exactitate că RPD este manifestarea autorității de supraveghere într-o organizație. 
Importanța RPD în realizarea respectării GDPR nu poate fi exagerată; cu toate acestea, RPD nu este 
responsabil personal pentru nerespectare, întrucât responsabilitatea generală revine operatorului de 
date. Orice decizie de a nu numi un RPD trebuie semnată la un nivel superior din organizație. În plus, 
omiterea angajării unui RPD în cazul în care este necesar poate atrage o amendă de 10 milioane de 
euro sau 2% din cifra de afaceri globală anuală, oricare dintre acestea este mai mare. 
 
Pentru a îndeplini obligațiile stricte impuse controlorilor și chiar procesatorilor în temeiul GDPR, este 
important ca organizațiile care prelucrează datele cu caracter personal să își împuternicească RPD și 
să lucreze îndeaproape cu aceștia, spre deosebire de a îi privi ca „supraveghetori nocturni”.5 
 

 
  

 
5 Dyann Heward-Mills, CIPP / E, CIPP / SUA, CIPM https://iapp.org/news/a/the-dpo-must-be-independent-but-
how/  



 

 

Dacă se dau mai mult de 2 răspunsuri, sunt posibile mai multe răspunsuri. Dacă există doar 2 răspun-
suri, doar unul dintre ele este corect. 

 

Unitatea 1: Comunicare: relevanța GDPR 

 

1. Numirea unui RPD este conform GDPR 

 Opțional 

 Mandatorie 

 

2. Ce este Proxemics? 

 Un IT structura 

 Structura serverului proxy 

 Utilizarea spațiului 

 parte a limbajului corpului 

 

3. Ceea ce are mai mult sens pentru un discurs deschis 

 comunicare socio-petală 

 comunicare socio-fugală 
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Comunicarea competenței și proprietății 

Transmiterea mesajului și interferarea activă în cultura companiei este una dintre cele mai mari 
sarcini pentru RPD. Prin urmare, ei vor explora elementele de bază ale auto-prezentării și ale 
Relațiilor publice (PR) în protecția datelor în LO2. Va fi predată o auto-reprezentare competentă, dar 
și capacitatea de a comunica responsabilitățile și posibilitățile de contactare și depunere a 
reclamațiilor. Participanții experimentează și recunosc ce comunicare (în conversație, într-o întâlnire, 
într-o conferință, cu un client, în fața superiorului) au succes - mesaje clare, limbaj și formulări ușor 
de înțeles, comparații și imagini, aspect convingător în limbajul corpului și carisma. 

Interferență activă cu cultura companiei 

Poziția ierarhică și contractuală a RPD în cadrul unei organizații este crucială în legătură cu asigurarea 
eficacității, independenței RPD și evitarea conflictelor de interese. Pe de o parte, după cum sa 
menționat anterior, RPD ar trebui să fie „apropiat” de organizația pe care o servește (a se vedea mai 
sus, la rubrica „Expertiza necesară”). Mai mult, după cum spune CEDPO: 

 

Pentru ca un RPD să fie eficient, [ea sau el] ar trebui să fie la fața locului, nu numai la dispoziția 
diferitelor părți interesate din organizația dvs., ci să caute proactiv oportunități de interacțiune 
cu diferite departamente.1 

 

Acest lucru poate fi problematic în cazurile în care RPD extern acționează în temeiul unui contract de 
servicii: prin definiție, acestea nu vor face parte din organismul pe care îl asistă. În sectorul privat, pot 
exista - și în unele țări, cum ar fi Germania, există, fără îndoială, - RPD extern cu o vastă expertiză în 
sectorul privat sau subsectorul în care activează. În sectorul public, acest lucru poate fi mai dificil (a se 
vedea secțiunea 2.3.2 de mai sus, la rubricile „RPD pentru autorități publice mari sau grupuri de 
autorități” și „RPD externe”). 

Dar există întotdeauna o tensiune între, pe de o parte, „apropierea” necesară a RPD de ea sau de 
organizația sa și, pe de altă parte, necesitatea de a evita conflictele de interese și de a asigura 
independența efectivă a RPD în practică.  

 

Problema este abordată mult mai detaliat de către RPD instituționale ale UE. Deși punctele lor de 
vedere trebuie, desigur, să fie văzute în lumina contextului lor specific, este totuși util să le menționăm. 
După ce au observat diferite dispoziții în regulamentul care le acoperă (Regulamentul (CE) 45/2001) 
290, care sunt concepute pentru a le garanta independența, acestea continuă după cum urmează: 

În practică, însă, poate fi o provocare pentru RPD să-și exercite atribuțiile în deplină independență. 
Inutil să spunem că situația individuală și personalitatea RPD vor juca un rol, dar se poate presupune, 
în general, că anumite elemente pot tinde să slăbească poziția unui RPD: 

 Un RPD cu fracțiune de normă se confruntă cu un conflict permanent între alocarea timpului 
și eforturilor sarcinilor sale de RPD față de alte sarcini. În ceea ce privește dezvoltarea carierei 
și revizuirea performanței, managementul poate acorda o pondere mai mare activităților non-

 
1Rețeaua responsabililor cu protecția datelor din instituțiile și organismele UE (CEDPO), Standarde profesionale 
pentru responsabilii cu protecția datelor din instituțiile și organismele UE care lucrează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) 45/2001 (a se vedea nota de subsol 244, de mai sus), p. 15. 



 

 

RPD. Acest lucru creează presiune asupra RPD pentru a-și concentra eforturile asupra 
sarcinilor non-RPD. Un RPD cu jumătate de normă este, de asemenea, în pericolul de a 
întâmpina conflicte de interese. 

 RPD cu contract limitat ar fi probabil într-o poziție mai slabă pentru a-și îndeplini sarcinile de 
RPD cu putere decât un contract cu contract permanent (agent oficial sau temporar cu 
contract pe durată nedeterminată). Acest lucru se datorează faptului că el / ea ar putea fi 
preocupat de modul în care acțiunile sale ar putea influența negativ reînnoirea contractului 
său. Un RPD care este foarte tânăr și are o experiență de muncă limitată poate avea dificultăți 
în a face față controlorilor și poate fi mai concentrat pe propria sa carieră decât pe îndeplinirea 
viguroasă a sarcinilor RPD. 

 Un RPD care raportează către un superior direct din ierarhie și este revizuit de acesta (director 
sau șef de unitate) poate simți presiune să coopereze și să se înțeleagă fără probleme cu 
conducerea și alți colegi, deoarece îndeplinirea viguroasă a sarcinilor RPD poate avea un 
impact negativ pe carieră. Pentru a atenua această presiune, RPD ar trebui să raporteze și să 
fie revizuit de către șeful administrativ al instituției sau organismului. Acest lucru este deosebit 
de important pentru RPD cu normă parțială, care ar trebui să se raporteze direct la autoritatea 
de numire și să fie revizuite de autoritatea de numire pentru atribuțiile lor de RPD și / de către 
superiorul normal din ierarhie pentru alte atribuții. 

 Un RPD care trebuie să solicite personal și resurse (resurse IT, buget pentru călătorii de afaceri 
și instruire) de la superiorul său direct ar putea întâmpina dificultăți dacă acesta din urmă nu 
este pe deplin angajat să respecte conformitatea cu protecția datelor. Acest lucru poate fi 
evitat în cazul în care RPD are propria sa responsabilitate bugetară și solicitând orice cerere 
de resurse suplimentare, sub rezerva aprobării autorității de numire. 

Cele mai bune practici pentru a asigura independența RPD sunt: 

 Instituția sau organismul ar trebui să stabilească postul de RPD în cadrul organizației ca consilier, 
șef de unitate sau director și, în orice caz, funcția de RPD ar trebui să fie recunoscută oficial ca 
nivel de conducere, pe organigrama oficială a instituției / organismului; 

 Instituția sau organismul ar trebui să numească RPD pentru cel mai lung termen posibil, în lumina 
contractului RPD. Astfel, o numire de cinci ani ar trebui să fie norma, cu excepția cazului în care 
nu este posibil în aceste condiții;  RPD ar trebui să aibă un contract permanent / nedeterminat 
cu instituția sau organismul [și] ar trebui să aibă o experiență suficientă (...); 

 RPD ar trebui să-și poată dedica timpul pe deplin atribuțiilor sale de RPD, în special pentru 
instituțiile și organismele mari și pentru cele mai mici, în faza inițială de stabilire a unui regim de 
protecție a datelor. Ar trebui oferit un sprijin adecvat în ceea ce privește resursele și infrastructura. 
Sarcinile non-RPD ale unui RPD cu jumătate de normă nu ar trebui să prezinte un conflict de 
interese sau chiar apariția unui conflict cu atribuțiile RPD; 

 RPD din organizațiile în care activitățile de prelucrare a datelor sunt activitatea centrală a 
organizației vor necesita în mod normal diverși membri ai personalului. O astfel de capacitate de 
personal ar trebui asigurată; 

 Ar trebui să existe reguli în cadrul organizației care să asigure obligația tuturor membrilor 
personalului de a coopera cu RPD, fără a fi nevoie să aștepte o comandă sau permisiunea 
superiorului lor; 

 RPD ar trebui să raporteze șefului instituției sau organismului, care ar trebui să fie responsabil cu 
revizuirea îndeplinirii atribuțiilor sale de către RPD, astfel cum este stabilit prin regulament. 



 

 

Persoana responsabilă cu revizuirea performanței ar trebui să fie sensibilă la necesitatea ca RPD 
să ia poziții puternice pe care alții din organizație s-ar putea să nu le aprecieze. RPD nu ar trebui 
să sufere niciun prejudiciu din cauza îndeplinirii atribuțiilor sale. Autoritatea împuternicită să facă 
numiri ar trebui să se asigure că, pe durata mandatului RPD, el / ea are cel puțin o avansare în 
carieră „normală”. Atunci când examinează performanța, evaluatorul nu ar trebui să fie atent nici 
să mustreze RPD pentru că a luat poziții nepopulare, nici să ia în considerare cerințele de protecție 
a datelor ca pe o povară administrativă. Pentru un RPD part-time, performanța în sarcinile ar 
trebui să aibă o pondere egală cu performanța în sarcinile non-RPD. …; 

 RPD ar trebui să aibă propria linie bugetară, stabilită în conformitate cu normele și procedurile 
relevante ale instituției / organismului respectiv; solicitările sale pentru orice resurse suplimentare 
ar trebui să fie supuse aprobării șefului administrativ. Alte aranjamente sunt acceptabile dacă 
oferă RPD resursele de care are nevoie pentru a-și îndeplini misiunea într-un mod independent; 

 RPD ar trebui să aibă puterea de semnare a corespondenței legate de DP.2 

  

 
2 Douwe Korff & Marie Georges DPO Handbook https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-
The+DPO+Handbook.pdf  



 

 

Retelele sociale (Facebook, Instagram, Twitter etc.) 

Majoritatea companiilor din domeniul sănătății au un fel de platformă de social media pe care o 
folosesc pentru a interacționa și a interacționa cu clienții și clienții - iar social media este într-adevăr o 
modalitate excelentă de a vă conecta cu clienții și pacienții. Cu toate acestea, la fel ca multe alte 
domenii de activitate, protecția datelor și conformitatea se aplică și ar trebui tratate în consecință. 

La 5 iunie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat hotărârea în cauza C-210/16 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Aceasta a vizat pagina de fan a Facebook-ului 
Wirtschaftsakademie, pe care autoritatea pentru protecția datelor din Schleswig-Holstein, Germania, 
a încercat să o dezactiveze. 

Motivul apăsării de a dezactiva pagina s-a bazat pe eșecul Wirtschaftsakademie de a avertiza vizitatorii 
paginii lor de fan că datele lor personale vor fi colectate prin cookie-uri. Într-o decizie care a luat o 
mare parte din comunitatea de protecție a datelor prin surprindere, CJUE a decis că un administrator 
al unei pagini de fan Facebook este un controlor comun alături de gigantul social media. Deși această 
hotărâre este formulată în temeiul Directivei 95/46 / CE privind protecția datelor, care a fost înlocuită 
de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), principiile pe care s-a bazat hotărârea sunt 
în mod material aceleași cu cele din GDPR. 

Avocatul general a stabilit, în legătură cu Wirtschaftsakademie, un control suficient asupra activității 
de prelucrare și a scopului activității de prelucrare. Acest lucru l-a determinat, în esență, pe avocatul 
general să nu fie de acord cu hotărârea instanței de trimitere conform căreia Wirtschaftsakademie nu 
este un operator, deoarece nu are control sau influență asupra prelucrării datelor cu caracter personal 
de către Facebook. De fapt, cazul evidențiază două puncte cheie: 

1. Pe lângă facilitarea îndeplinirii scopurilor pentru Facebook, și anume să permită Facebook să 
direcționeze reclame către vizitatorii paginii fanilor, urmărind obiceiurile de navigare pe web, 
cookie-urile de pe pagină și-au îndeplinit scopurile pentru Wirtschaftsakademie prin 
compilarea statisticilor de vizionare pentru Wirtschaftsakademie. 

2. Wirtschaftsakademie are un control substanțial asupra activității de prelucrare, deoarece fără 
participarea Wirtschaftsakademie prelucrarea datelor nu ar putea avea loc; și ar putea pune 
capăt prelucrării datelor cu caracter personal închizând pagina fanilor. Prin urmare, s-a decis 
că proprietarul paginii de fan joacă un rol activ în determinarea mijloacelor și scopului 
prelucrării datelor cu caracter personal. 

Deci, ce înseamnă acest lucru pentru proprietarii de pagini de fani în viitor? Pe scurt, această hotărâre, 
dacă este urmată de instanță, înseamnă că creatorii paginilor fanilor Facebook vor fi la fel de 
răspunzători ca Facebook pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu pagina lor 
fan.3 

  

 
3 Cum afectează conformitatea datelor gestionarea rețelelor sociale: o notă adresată proprietarilor paginilor 
fanilor Facebook https://www.dpocentre.com/how-data-compliance-impacts-social-media-management-a-
note-to-facebook-fan-page -proprietari / 



 

 

Relațiile publice sunt o necesitate - transparența 

O parte fundamentală a funcției relațiilor publice - în special din partea agenției de PR a gardului - se 
bazează pe colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale pentru relațiile cu mass-media. 
Capacitatea de a genera rezultate obținute se bazează inevitabil pe capacitatea de a contacta jurnaliști, 
analiști și influențatori, ceea ce implică crearea listelor media și a bazelor de date care dețin date 
personale despre acești indivizi. 

Conceptul de „interese legitime” este unul util. În esență, înseamnă că, dacă o organizație poate 
pretinde că trebuie să prelucreze date cu caracter personal pentru a-și putea face treaba, atunci ar 
trebui să i se permită să facă acest lucru (deși nu că aceasta neagă orice nevoie de transparență în 
datele pe care le captează și le utilizează, nici capacitatea persoanelor de a alege să nu fie păstrate și 
utilizate datele lor). 

Un impact knock-on al GDPR pentru companiile din domeniul sănătății ar trebui să fie și promovarea 
comportamentului bun și a disciplinei în comunicații, fie cu influențatori terți, fie cu clienți finali. 
Medicii recunosc necesitatea agențiilor de PR pentru a-i ajuta să-și îndeplinească treaba. Împotriva 
cărora reacționează sunt slab considerate pitch-uri care nu iau în considerare zonele lor specifice de 
interes și concentrare, sau abordări generale, de tip scattergun, care limitează spamul. Dacă GDPR a 
sporit gradul de conștientizare a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal, din nou, va avea un 
efect pozitiv. 

În timp ce detaliile GDPR pot fi văzute ca fiind complexe, principiul său de bază este unul simplu. Dacă 
nu a făcut deja acest lucru, orice organizație care se ocupă cu datele personale ale rezidenților UE în 
orice mod ar trebui să ia sfaturi și acțiuni adecvate pentru a asigura conformitatea. 

  



 

 

Povestiri 
Povestirea descrie activitatea socială și culturală înseamnă a împărtăși povești, uneori cu improvizație, 
teatru sau înfrumusețare. Termenul „povestire” se poate referi într-un sens restrâns în mod specific 
la povestirea orală și, de asemenea, într-un sens mai slab, la tehnicile utilizate în alte medii pentru a 
desfășura sau dezvălui narațiunea unei povești. 

La locul de muncă, comunicarea utilizând tehnici de povestire poate fi o cale mai convingătoare și mai 
eficientă de furnizare a informațiilor decât aceea de a folosi doar fapte uscate.  

Pentru RPD, povestirea este o modalitate importantă de a rezolva conflictele, de a aborda problemele 
și de a face față provocărilor. Managerii pot folosi discursul narativ pentru a face față conflictelor 
atunci când acțiunea directă este inadmisibilă sau imposibilă. Într-o discuție de grup, un proces de 
narațiune colectivă poate ajuta la influențarea celorlalți și la unificarea grupului prin legarea trecutului 
cu viitorul. În astfel de discuții, RPD poate transforma problemele, cererile și problemele în povești. 
Jameson numește acest grup colectiv de construcție de poveste.4 

Povestirea joacă un rol important în procesele de raționament și în convingerea celorlalți. În cadrul 
întâlnirilor de afaceri, managerii și oficialii de afaceri au preferat poveștile decât argumentele 
abstracte sau măsurile statistice. Atunci când situațiile sunt complexe sau dense, discursul narativ 
ajută la rezolvarea conflictelor, influențează deciziile corporative și stabilizează grupul.5 

 

  

 
4Jameson, p. 476 și urm. 
5 Idem. 



 

 

Dacă se dau mai mult de 2 răspunsuri, sunt posibile mai multe răspunsuri. Dacă există doar 2 
răspunsuri, doar unul dintre ele este corect. 

 

Unitatea 2: Comunicați competența și responsabilitatea personală 

 

1. Care afirmație este corectă? 

 Responsabili cu protecția datelor trebuie să fie angajați în companie. 

 Responsabilii cu protecția datelor trebuie să poată acționa în interesul protecției datelor, 
indiferent de interesele companiei. 

 Companiile pot angaja ofițeri externi independenți de protecție a datelor. 

 Un responsabil cu protecția datelor nu poate fi revocat. 

 Ofițerii angajați în protecția datelor care își asumă și alte sarcini în cadrul companiei trebuie 
să se asigure că nu intră în niciun conflict de interese. 

 

2. Conflictele de interese pentru responsabilii angajați în protecția datelor pot apărea dacă 

 departamentul de relații publice dorește să utilizeze datele clienților pentru comunicații 

 responsabilul cu protecția datelor este interesat în mod privat de alte subiecte 

 conducerea nu vrea să raporteze un atac asupra sistemului IT de teama unui scandal 

 

2. Povestirea poate fi folosită de responsabilul cu protecția datelor pentru ... 

 să integreze importanța protecției datelor în cultura corporativă 

 răspândire zvonuri în departamente 

 pentru a transmite fapte seci într-un mod interesant 

 pentru a potoli conflictele 

 argumentează obiectiv cu statistici 
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Management de criza 

O implementare GDPR reușită creează de obicei conflicte, deoarece interferează cu cultura 
companiei și solicită schimbări. Conflictul legat de morfologia instituției de sănătate va trebui 
rezolvat într-o chestiune ordonată. Prin urmare, un RPD este foarte adesea responsabil și de 
conflictele de manipulare înainte de escaladarea lor. Scopul celui de-al treilea LO este de a face RPD 
conștient de un viitor conflict și cum să facă față etapelor conflictului. 
 

Cele mai frecvente cazuri de risc în măsurile GDPR derivă din probleme tehnice precum 
„Indisponibilitatea masivă a desktopurilor” și „Indisponibilitatea logică a sistemelor de informații”1. 
Comunicarea corespunzătoare despre conflicte și riscuri este adesea legată de conflictele de 
interese. Pentru un director financiar, veniturile sunt în esență mai importante decât protecția 
datelor. Informarea unui director financiar cu privire la posibile amenzi care vor reduce în cele din 
urmă fluxul de numerar în companie poate fi o modalitate de a comunica importanța GDPR. Totuși, 
există multe modalități mai politicoase de a acționa. 

Cum să evitați conflictele de interese 

Așa cum WP29 observă că articolul 38 alineatul (6) permite RPD să „îndeplinească alte sarcini și 
atribuții”. Cu toate acestea, este necesar ca organizația să se asigure că „orice astfel de sarcini și 
îndatoriri nu duc la un conflict de interese”. 

Absența conflictului de interese este strâns legată de cerința de a acționa într-un mod independent. 
Deși RPD-urilor li se permite să aibă alte funcții, li se pot încredința doar alte sarcini și atribuții, cu 
condiția ca acestea să nu dea naștere la conflicte de interese. Acest lucru implică în special faptul că 
RPD nu poate ocupa o poziție în cadrul organizației care îl conduce să determine scopurile și mijloacele 

 
1https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We 
Are/Compliance/CACEIS_Group_Information_Security_2019v1.4.pdf 

Figura 1: active de infrastructură (prin amabilitatea ENISA) 



 

 

de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datorită structurii organizatorice specifice din fiecare 
organizație, acest lucru trebuie luat în considerare de la caz la caz. 

De regulă, pozițiile conflictuale pot include funcții de conducere superioară (cum ar fi șef executiv, șef 
operațional, șef financiar, director medical, șef departament marketing, șef resurse umane sau șef 
departament IT), dar și alte roluri în structura organizațională dacă astfel de poziții sau roluri conduc 
la determinarea scopurilor și mijloacelor de prelucrare. 

În funcție de activitățile, dimensiunea și structura organizației, aceasta poate fi o bună practică pentru 
controlori sau procesoare: 

 să identifice pozițiile care ar fi incompatibile cu funcția RPD 

 să elaboreze reguli interne în acest sens pentru a evita conflictele de interese 

 să includă o explicație mai generală despre conflictele de interese 

 să declare că RPD nu are niciun conflict de interese cu privire la funcția sa de RPD, ca 
modalitate de sensibilizare a acestei cerințe 

 să includă garanții în regulile interne ale organizației și să se asigure că anunțul de post 
vacant pentru funcția de RPD sau contractul de servicii este suficient de precis și detaliat 
pentru a evita un conflict de interese. În acest context, trebuie de asemenea avut în vedere 
faptul că conflictele de interese pot lua diferite forme, în funcție de faptul dacă RPD este 
recrutat intern sau extern. 

 

RPD instituționale ale UE adaugă: 

[T] RPD nu ar trebui să aibă conflicte de interese între atribuțiile RPD și oricare alte obligații 
oficiale, în special în legătură cu aplicarea prevederilor din Regulament (Art. 24.3). Un conflict 
de interese este prezent atunci când celelalte îndatoriri, care RPD este rugat să efectueze, 
poate avea interese directe negative față de protecția date cu caracter personal în cadrul 
instituției sale. Dacă este necesar, RPD ar trebui să ridice această chestiune cu autoritatea sa 
de numire. 

 

Acestea abordează problema mai detaliat în termeni contractuali, durata numirii și alte garanții, așa 
cum se menționează la rubrica următoare. CEDPO notează din nou că, dacă numirea RPD nu este o 
slujbă cu normă întreagă, ar trebui să fie organizația care o numește „Ia în considerare cum să rezolvi 
[conflictul de interese]”.2 

  

 
2 CEDPO, Alegerea celui mai bun candidat ca responsabil cu protecția datelor (DPO) - Liniile directoare practice 
pentru organizații (nota de subsol 239 de mai sus), p. 3, 



 

 

Măsuri în criză și pentru a evita o criză 

Glasl reprezintă „escaladarea în modelul său de nouă etape nu ca o ascensiune către trepte mai înalte 
de escaladare, ci ca o coborâre către forme de dispută din ce în ce mai profunde, mai primitive și mai 
inumane ... [care] conduce inevitabil în regiuni care evocă mari „energii inumane” care nu sunt în cele 
din urmă supuse controlului sau restricției umane ”.3În primul nivel, ambele părți pot câștiga (câștig-
câștig). În al doilea nivel una dintre părți pierde și cealaltă câștigă (câștigă-pierde), iar la nivelul al 
treilea ambele părți pierd (pierd-pierd). 

 
 

Modelul descrie modul în care se comportă două părți într-un conflict. Soluțiile care duc la decalare 
nu sunt imediat evidente în acest model, în special atunci când ambele părți din conflict par imposibilă 
inversarea situației (de exemplu, un act agresiv pe teritoriul unui stat, separarea unui copil comun de 
celălalt părinte, retragerea de naționalitate de către un stat, concedierea în masă pentru a îmbunătăți 
valoarea acționarilor) sau atunci când una dintre părți alege escaladarea conflictului ca o strategie 
strategică. 

Pentru a realiza dezescalarea, Glasl atribuie următoarele modele strategice diferitelor etape ale 
escaladării: 

 Etapa 1–3: mediere 

 Etapa 3-5: îndrumarea procesului 

 Etapa 4-6: îndrumarea procesului socioterapeutic 

 Etapa 5-7: mijlocire, intermediere 

 Etapa 6-8: arbitraj, acțiune în justiție 

 Etapa 7-9: intervenție forțată 

 

Abilitatea de a recunoaște și elimina forțele care hrănesc conflictele într-o manieră neutră din punct 
de vedere cultural și fără judecată pentru a descalifica un conflict este extrem de avantajoasă în special 
pentru manageri, consultanți și asistenți sociali. 

 

 
3 Glasl 



 

 

Implementarea cadrului de reglementare și control 
După cum sa menționat în discuția din Sarcina 6 de mai sus, RPD trebuie consultată, în general, cu 
privire la orice problemă legată de protecția datelor care apare în cadrul organizației sale, inclusiv în 
elaborarea orientărilor generale de politică etc. 

Cu toate acestea, există o chestiune care are o importanță deosebită în acest sens. Aceasta este noua 
cerință explicită a GDPR (care nu este încă precizată în Directiva privind protecția datelor din 1995, 
deși ar putea fi deja și a fost citită în aceasta), 434 că operatorii încorporează principiul „protecției 
datelor prin proiectare și implicit ”(Care include principiul„ securității prin proiectare [și implicit] ”) 
435 în toate operațiunile lor. După cum se prevede la articolul 25: 

Articolul 25 

Protecția datelor prin proiectare și implicit 

1. Ținând cont de stadiul tehnicii, de costul implementării și de natura, domeniul 
de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile de probabilitate 
și severitate diferite pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice pe care le 
prezintă prelucrarea, operatorul trebuie, atât în momentul stabilirii mijloacelor 
de prelucrare, cât și în momentul prelucrării în sine, să pună în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, precum pseudonimizarea, care sunt 
concepute pentru a pune în aplicare principiile de protecție a datelor, precum 
minimizarea datelor, în o manieră eficientă și să integreze garanțiile necesare în 
prelucrare pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja 
drepturile persoanelor vizate. 

(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru 
a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar datele cu caracter personal 
necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Această obligație se aplică 
cantității de date cu caracter personal colectate, gradului de prelucrare a 
acestora, perioadei de stocare și accesibilității acestora. În special, astfel de 
măsuri trebuie să asigure că, în mod implicit, datele personale nu sunt accesibile 
fără intervenția individului unui număr nedefinit de persoane fizice. 

3. ...4 

În domeniul implementării anumitor măsuri de protecție a datelor, pot apărea potențiale de sinergie 
între RPD și [RPD] în ceea ce privește adoptarea sancțiunilor și gestionarea plângerilor și a întrebărilor. 

După cum sa menționat deja, RPD au puteri limitate de executare. [DPA] va contribui la asigurarea 
conformității cu [GDPR] prin luarea de măsuri eficiente în domeniul [consultărilor sau autorizațiilor] 
anterioare și al reclamațiilor și altor anchete. 

Măsurile sunt eficiente dacă sunt bine direcționate și fezabile: RPD poate fi văzut și ca un partener 
strategic în determinarea aplicării bine orientate a unei măsuri. Gestionarea plângerilor și a 
întrebărilor de către RPD la nivel local trebuie încurajată cel puțin în ceea ce privește o primă fază de 
investigație și soluționare. [DPA-urile pot] prin urmare [se așteaptă să considere] că RPD ar trebui să 
încerce să investigheze și să soluționeze reclamațiile la nivel local înainte de a se referi la [DPA]. RPD 
ar trebui, de asemenea, să consulte [DPA] ori de câte ori are îndoieli cu privire la procedura sau 
conținutul reclamațiilor. Totuși, acest lucru nu împiedică persoana vizată să se adreseze direct la [DPA] 

 
4Al treilea paragraf prevede că: „Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42 poate fi 
utilizat ca element pentru a demonstra conformitatea cu cerințele prevăzute la alineatele 1 și 2 din prezentul 
articol.” Acest lucru este discutat în legătură cu sarcina 9 de mai jos. 



 

 

în conformitate cu [articolul 77 alineatul (1) GDPR]. Puterile limitate de executare a RPD implică, de 
asemenea, că, în unele cazuri, plângerea sau interogarea trebuie să fie extinsă la [DPA]. [DPA] oferă, 
prin urmare, un sprijin valoros în domeniul aplicării. La rândul său, RPD poate fi invocat pentru a 
furniza informații [DPA] și pentru a oferi monitorizare măsurilor adoptate.5 

 

  

 
5Korff / Georges. p.239 



 

 

Audituri organizatorice, precum și vizite de consiliere și control 
Autoritățile naționale relevante vor fi capabile să auditeze măsurile luate de furnizorii de servicii de 
comunicații electronice accesibile publicului și să emită recomandări cu privire la cele mai bune 
practici privind nivelul de securitate pe care ar trebui să le atingă aceste măsuri.6 

Eficacitatea acestor competențe de audit (inspecție) și sancționare este susținută de o cerință 
suplimentară, prevăzută la articolul 4 alineatul (4) a doua sub-clauză, conform căreia furnizorii 
trebuie să mențină un inventar al încălcărilor datelor cu caracter personal care să cuprindă faptele 
din jurul încălcării, efectele sale și măsurile de remediere întreprinse, care vor fi suficiente pentru a 
permite autorităților naționale competente să verifice conformitatea cu prevederile paragrafului 3. 
Inventarul va include numai informațiile necesare în acest scop 

  

 
6 Articolul 4 alineatul (1) 



 

 

Valoarea adăugată de organizația de protecție a datelor pentru o companie 
În afară de protecțiile generale prevăzute pentru datele cu caracter personal, GDPR definește, de 
asemenea, trei tipuri de „date de sănătate” care necesită protecție specială: date referitoare la 
sănătate, date genetice și date biometrice. Acestea sunt clasificate drept date personale sensibile, iar 
regulamentul interzice, în general, orice tip de prelucrare pentru acestea, cu excepția cazului în care 
se dă consimțământul explicit sau sunt îndeplinite condiții foarte specifice. Există câteva excepții; 
prelucrarea este, în general, permisă pentru evaluarea capacității de lucru pentru ocuparea forței de 
muncă, pentru gestionarea sistemelor de sănătate sau de asistență socială și a serviciilor sau pentru 
interesul public. 

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. Organizațiile 
medicale trebuie să investească timp și capital pentru a-și schimba perspectiva și abordarea, nu doar 
față de GDPR, ci și de securitatea cibernetică. Există provocări unice cu care se confruntă industria 
asistenței medicale, dar există și soluții eficiente de securitate care vor aduce beneficii unei organizații 
pe termen lung. 

Organizațiile din domeniul sănătății, în special, necesită conformitate chiar dacă nu au sediul în UE. 
Industria asistenței medicale a fost o țintă principală pentru infractorii cibernetici de ani de zile, cu 
atacuri variind de la sistemele de compromis prin e-mail de afaceri (BEC) la încălcarea datelor. Deci, 
respectarea regulamentului este favorabilă pentru organizațiile de asistență medicală la mai multe 
niveluri: acestea vor evita amenzile de neconformitate, vor fi mai bine protejate împotriva hackerilor, 
vor beneficia de o protecție mai bună pentru datele valoroase ale clienților și ale întreprinderii și vor 
avea un avantaj față de alte organizații care nu oferă clienților același nivel de securitate. 

 
  



 

 

Dacă se dau mai mult de 2 răspunsuri, sunt posibile mai multe răspunsuri. Dacă există doar 2 
răspunsuri, doar unul dintre ele este corect. 

Unitatea 3: Managementul crizelor 

 

1. Care dintre zonele menționate aparțin infrastructurii Internet conform ENISA 

 companie logistica 

 programe software 

 Administratori de rețea 

 protocoale de rutare 

 

2. Care sunt sarcinile ENISA? 

 Oferiți autorităților naționale și instituțiilor UE consiliere de specialitate privind securitatea 
rețelelor și a informațiilor. 

 Acționați ca un forum pentru schimbul de bune practici. 

 Procesați încălcările protecției datelor. 

 Dezvoltă software de securitate. 

 

 

3. Decalarea Glasl are loc în mai multe etape. Vă rugăm să bifați care sunt incluse 

 

 Psihoterapie pentru unul dintre participanți 

 susținerea procesului socio-terapeutic 

 Intervenție forțată 

 Mediere 

 Formarea coalițiilor cu cei mai influenți oameni 
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Studiu de caz privind implementarea protecției datelor 

Al patrulea obiectiv/ rezultat al învățării poate fi văzut ca un test pentru a testa competențele 
obținute în comunicarea politicii de protecție a datelor în domeniul asistenței medicale. RPD se va 
confrunta cu situații diferite într-un cadru interactiv care poate apărea în timpul configurării și 
întreținerii unei politici de protecție a datelor într-o instituție medicală. Studiile de caz realizate 
anterior pentru diferite situații în etapele implementării protecției datelor (de exemplu, numirea 
unui responsabil cu protecția datelor, determinarea criteriilor de admisibilitate, principiile RPD în 
conformitate cu articolul 5 din GDPR etc.) vor fi testate în direct cu tehnica asimilatorului, oferind 
patru soluții posibile pentru o problemă relevantă. În funcție de dimensiunea grupului, această 
tehnică poate fi acceptată cu înregistrări video. 

Organograma unui spital 

Un RPD își poate îndeplini sarcinile în legătură cu angajatorul său numai dacă este pe deplin conștient 
de distribuirea internă și alocarea sarcinilor și responsabilităților în legătură cu (sau care ar putea 
implica) orice prelucrare a datelor cu caracter personal; legăturile externe și aranjamentele acelei 
organizații cu alte organizații, și cadrul legal pentru acestea. Înainte de a-și îndeplini celelalte sarcini 
principale - cu excepția efectuării inventarului inițial (registrului) operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal, enumerate mai întâi la următoarea rubrică (Sarcina 1), care poate fi realizată în 
paralel - RPD trebuie, prin urmare, să mapeze cele legături interne și externe și linii de responsabilitate 
în legătură cu toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și plasează-le în contextul 
mai larg al rolului și obiectivelor organizației sale. 

Pentru a clarifica structurile și rolurile interne, RPD trebuie să obțină și să studieze în primul rând 
organograma organizației sale, cu care conducerea ar trebui să îi poată furniza. 

 
Sursa: Principiile științei sănătății, https://www.youtube.com/watch?v=FpQEwbAV3Qw  

Cu toate acestea, organigramele vor identifica, de obicei, unitățile și departamentele relevante 
numai în termenii cei mai generali: „resurse umane”, „finanțe și conturi”, „juridic”, „gestionarea 
clienților” etc. (cu multe organisme publice care adoptă terminologia entități private, de exemplu, 



 

 

referindu-se la solicitanții de asistență socială ca „clienți” ai biroului de asistență socială). Sunt un 
punct de plecare util, dar puțin mai mult decât atât. În discuții aprofundate cu conducerea 
superioară, inclusiv ofițerii legali și TIC ai organizației și, după caz, birourile regionale sau naționale, 
RPD ar trebui să clarifice mai detaliat de ce sunt responsabile exact diferitele unități și 
departamente, inclusiv în special în ce scopuri fiecare dintre unități și departamente are nevoie și, de 
fapt, procesează date personale; sub ce arhitectură a tehnologiilor interne și externe se realizează 
acest lucru; și dacă aceasta implică servicii sau mijloace tehnologice externe (inclusiv cloud 
computing). Aici domeniul de aplicare preliminar se suprapune cu efectuarea inventarului 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în Sarcina 1 - dar în etapa preliminară, 
operațiunile relevante de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie identificate numai în 
termeni largi, cu referire la scopul pentru fiecare o astfel de operație și tehnologiile utilizate. Mai 
mult, RPD ar trebui să obțină deja, în această fază preliminară, o idee inițială cu privire la sarcinile și 
responsabilitățile exacte ale fiecărei unități sau departamente în ceea ce privește fiecare operațiune 
de date cu caracter personal - adică ar trebui să identifice cine este „proprietarul afacerii” fiecărei 
operațiuni (la utilizarea terminologiei AEPD).  
 
Exemple: 
 

 Registrul populației 
 Registrul persoanelor obligate la plata impozitelor locale 
 Registrul beneficiarilor de prestații (de exemplu, prestație pentru locuință sau prestație de 

invaliditate) 
 Registrul clienților serviciilor sociale (de exemplu, protecția copilului) 
 Registrele de impunere a amenzilor (de exemplu, amenzi la parcare) 
 Registrul permiselor și licențelor eliberate (de exemplu, pentru a rula un bar) 
 Registrul unităților și ofițerilor de poliție locală 
 Registrul persoanelor înscrise la birourile de ocupare a forței de muncă ale autorităților locale; 
 Registrul copiilor în învățământul local 
 Registrul persoanelor emise cu documente oficiale (de exemplu, nașteri, căsătorii, decese) 
 Registrul persoanelor îngropate în cimitirele locale 
 Registrul utilizatorilor de biblioteci administrat de autoritățile locale 
 Registrul persoanelor care s-au înscris pentru a primi notificări despre evenimente culturale 
 Conturi 
 Resurse umane 

 
Autoritatea pentru protecția datelor oferă următoarele exemple de legi sau reglementări care stau la 
baza prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu unele registre de date cu caracter 
personal menținute de autoritățile locale, prezentate mai sus. 
 
În plus, este important ca, în această etapă, RPD (cu ajutorul personalului IT și de securitate) să se 
familiarizeze pe deplin cu sistemele tehnice TIC, arhitectura și - politicile organizației sale: 
computerele (sau acolo unde acestea sunt încă utilizate) , sistemele de înregistrare manuală) 
utilizate și dacă acestea includ dispozitive portabile și / sau mobile (și / sau „dispozitive proprii” 
personale ale personalului relevant - pentru care trebuie să fie [pusă] o politică „Adu-ți propriul 
dispozitiv [BYOD] ); dacă PC-urile sau dispozitivele sunt utilizate online sau numai offline, la fața 
locului sau, de asemenea, la fața locului; ce software de securitate și criptare sunt utilizate și dacă 
este complet actualizat; care sunt legăturile și facilitățile externe (inclusiv utilizarea serverelor cloud, 



 

 

mai ales dacă acestea se bazează în afara UE / SEE, de exemplu, în SUA - caz în care trebuie verificate 
modalitățile și contractele de transfer de date relevante); dacă oricare dintre procesări este realizată 
de către procesoare (caz în care contractele cu aceștia vor trebui revizuite); 304 care sunt măsurile 
de securitate fizică (uși, camere, parole de rețea și de computer etc.); dacă există politici de 
securitate și instruire; etc., etc. În această etapă preliminară, aceste numeroase probleme nu trebuie 
să fie abordate și rezolvate toate - dar ar trebui cel puțin să fie notate, cartografiate și înregistrate. 
 
Apoi, RPD ar trebui să încerce să clarifice toate legăturile externe pe care organizația sa le are cu alte 
organizații. În general, acestea se prezintă în două tipuri: (a) organizațiile (sora / mama / fiica cu care 
organizația RPD are legături formale, în ceea ce va fi (în sectorul public) de obicei un cadru ierarhic 
general. O autoritate locală poate fi jurisdicția imediată a unui organism regional, care la rândul său 
se află sub controlul sau supravegherea unui organism de stat provincial sau federal, care la cel mai 
înalt nivel se încadrează într-o agenție publică mai largă la nivel național, sub un minister național. 
Cu toate acestea, va exista diferențe majore în ceea ce privește aranjamentele de la țară la țară sau 
chiar în interiorul unei țări, inclusiv în ceea ce privește autonomia relativă pe care o au diferitele 
organisme, 
 
Cadrul pentru toate organismele publice relevante aparținând unei anumite ierarhii va fi definit în 
mare măsură în dreptul formal, la o serie de niveluri: constituție, lege statutară, instrumente 
statutare (legislație secundară, obligatorie), ordonanțe și instrucțiuni ministeriale, precum și în 
posibile aranjamente administrative, acorduri, orientări și declarații de politică neobligatorii sau non-
statornice etc. Procesarea datelor cu caracter personal de către organizația RPD poate fi, de 
asemenea, acoperită de un cod de conduită, dintre care există diferite tipuri. Din nou, RPD ar trebui 
să dobândească o înțelegere cât mai completă și mai detaliată a acestor reguli, aranjamente și coduri 
- și a proceselor prin care acestea sunt adoptate, aplicate, revizuite și modificate - posibil, din nou, 
dacă este nevoie, cu ajutorul ofițerului (juri) juridic al organizației sale (și / sau prin participarea la 
cursuri pe problemele relevante dacă nu este pe deplin conștientă de aceste probleme atunci când 
își asumă funcția). Vor exista și alți RPD în celelalte organizații care aparțin ierarhiei relevante - și va 
fi crucial ca „RPD” nostru să se angajeze pe deplin cu ei, într-o rețea de RPD. 
 
În cazul în care nu există încă o astfel de rețea, RPD ar trebui să lucreze la crearea sa. Toate RPD ar 
trebui, desigur, să stabilească legături strânse și bune cu autoritatea națională pentru protecția 
datelor (DPA), inclusiv cu orice membru al personalului superior din cadrul DPA cu responsabilități 
specifice în raport cu autoritățile publice / tipul de autoritate publică căreia îi aparține organizația 
RPD. 
 
Apoi, există legături către organizații externe care se află în afara ierarhiei organizației RPD. Acestea 
pot include alte autorități publice într-o ierarhie diferită - de exemplu, pot exista legături între 
instituțiile de învățământ și instituțiile de asistență socială, sau poliția, sau între autoritățile 
educaționale dintr-o țară și organizații similare din alta. Din nou, vor exista (sau ar trebui să existe) 
legi care să acopere astfel de legături cu astfel de organisme sau alte acorduri și acorduri formale și 
obligatorii (cum ar fi acordurile de partajare a datelor și acordurile între instituțiile de învățământ și 
organizațiile de asistență socială). RPD ar trebui să obțină din nou detalii complete despre toate 
aceste aranjamente ori de câte ori acestea implică sau pot implica prelucrarea datelor cu caracter 
personal - și ar trebui într-adevăr să le revizuiască, pentru a vedea dacă reflectă în mod adecvat, 
 
Uneori, legăturile dintre și cooperarea dintre entități formal distincte se bazează pe aranjamente 
informale, non-publice. Cu toate acestea, acest lucru este problematic din punct de vedere al 
protecției datelor. 



 

 

 
Ca parte a sarcinii preliminare de definire, RPD ar trebui să verifice din nou dacă există astfel de 
aranjamente formale și dacă da, dacă acestea (a) reflectă într-adevăr diviziunile practice și atribuțiile 
responsabilităților și (b) îndeplinesc pe deplin cerințele GDPR. În cazul în care nu există un acord 
formal, RPD ar trebui să sfătuiască să fie elaborat de urgență (și ar trebui să fie implicată în discuție, 
acord și înregistrare). Dacă există doar aranjamente informale, RPD ar trebui să sfătuiască ca acestea 
să fie înlocuite cu altele formale. 
 
Mai mult, atunci când legăturile și aranjamentele cu alte entități reprezintă sau includ aranjamente 
controler - controler și / sau controlor - procesor, acestea ar trebui să fie susținute de contracte 
relevante (conforme cu GDPR) controler - controler și / sau controlor - contracte de procesator; și 
atunci când legăturile și aranjamentele cu alte entități implică transferuri de date cu caracter 
personal către țări din afara UE / SEE (așa-numitele „țări terțe”), transferurile ar trebui să se bazeze 
pe clauze relevante (conform GDPR) de transfer de date (fie clauze standard aprobate de DPA sau 
DPA relevante sau de EDPB sau clauze ad hoc care sunt conforme cu GDPR). 
 
În cazul în care există astfel de contracte sau clauze, RPD ar trebui să le revizuiască pentru a vedea 
dacă respectă GDPR și dacă nu există astfel de contracte sau clauze, dar ar trebui să existe, RPD ar 
trebui să sfătuiască încheierea lor urgentă. Aceste sarcini ale RPD în legătură cu acordurile formale, 
controlorul - către operator - și operatorul - cu contractele de prelucrare și clauzele de transfer de 
date (și în alte aspecte conexe) sunt discutate în continuare la 3.x, mai jos. Aici, va fi suficient să 
rețineți că RPD ar trebui să identifice astfel de probleme în sarcina preliminară de definire a 
domeniului, pentru a fi apoi soluționate ulterior. 
 
În cele din urmă, organizația RPD va avea legături cu furnizorii externi (din sectorul privat și public) 
de bunuri sau servicii, variind de la prelucrarea externă a datelor, contabilitate și gestionarea site-
urilor web până la furnizarea de mese în cantină, întreținere și reparații, asistență medicală și 
asistență medicală a personalului , etc., etc. Lucrările efectuate în aceste privințe se vor baza pe 
contracte (fie contracte civile obișnuite, fie contracte publice-private speciale). Aceste contracte vor 
constitui, de asemenea, baza pentru - și ar trebui să abordeze în mod specific - orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal de către părțile la contractele respective: pentru colectarea datelor cu 
caracter personal relevante pentru partajarea și utilizarea acestor date, până la distrugerea sau 
ștergerea lor definitivă . Dacă cealaltă entitate este un operator în sine, aceste contracte (sau cel 
puțin elementele relevante pentru protecția datelor din aceste contracte) vor fi, în termeni de 
protecție a datelor, constituie contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal de la operator 
la operator. În cazul în care cealaltă entitate acționează doar ca procesator pentru organizația RPD, 
contractul va fi un contract operator-procesator. Și dacă în baza contractului, datele cu caracter 
personal sunt transferate într-un loc din afara UE / SEE (de obicei, pe un server „cloud” întreținut de 
contractant), respectivele contracte constituie contracte de transfer de date cu caracter personal. 
 
În exercițiul preliminar de stabilire a domeniului, RPD ar trebui să identifice din nou dacă există astfel 
de contracte și apoi, la scurt timp după exercițiul de definire a domeniului, să le revizuiască și, în 
cazul în care acestea lipsesc sau sunt deficitare în termenii GDPR, să sfătuiască să fie elaborate sau 
revizuite. 

 
 
  



 

 

Cartografierea activităților de prelucrare ale organizației în termeni generali 
Odată ce RPD a realizat sfera generală a organizației sale (așa cum este stabilit mai sus), el sau ea va 
putea să mapeze activitățile de prelucrare a datelor personale ale organizației în termeni largi, ca un 
pas crucial către crearea unui registru detaliat al tuturor acele activități și toate operațiunile 
individuale de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate în Sarcina 1 (discutată în 
continuare). Acest lucru ar trebui să conducă la o diagramă precum cea oferită aici, care să 
stabilească „Componentele funcționale ale unui sistem de informații clinice”. 

 

 

Sursa: Dr. Abdollah Salleh, https://drdollah.com/hospital-information-system-his/  

 

Rețineți că harta de mai sus este mai strâns legată de operațiunile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal decât organograma unui spital, furnizată anterior. 

 

  



 

 

Crearea unui registru de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Sub rezerva unei scutiri limitate discutate mai jos la această rubrică, în conformitate cu articolul 30 
GDPR, fiecare operator trebuie să „mențină o evidență a activităților de prelucrare aflate sub 
responsabilitatea sa ”, enumerând diverse detalii ale fiecărei operațiuni precum numele operatorului 
(și, se poate adăuga, al„ proprietarului afacerii ”) al operațiunii, scopul (scopurile) operațiunii, 
categoriile a persoanelor vizate, a datelor cu caracter personal și a destinatarilor etc. Această datorie 
de a ține un registru al operațiunilor de prelucrare este strâns legată de principiul responsabilității, 
discutat la punctul 2.2 de mai sus, prin facilitarea supravegherii eficiente de către autoritatea 
relevantă pentru protecția datelor („autoritatea de supraveghere”) - după cum se subliniază în 
considerentul (82) din GDPR: 
 

Pentru a demonstra conformitatea cu prezentul regulament, controlorul sau procesorul ar trebui să 
țină evidența activităților de prelucrare sub responsabilitatea sa. 
 
Deși, la fel ca în majoritatea celorlalte cerințe din GDPR, aceasta este mai degrabă o datorie a 
controlorului decât a RPD, în practică, RPD va fi fie responsabilul acestei lucrări (în strânsă cooperare 
cu personalul relevant al controlorului), sau cine va fi cel puțin implicat îndeaproape în ea și o va 
supraveghea.  
 
În practică, RPD creează adesea inventare și dețin un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza 
informațiilor furnizate acestora 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. 
 
Pentru un nou RPD, acest lucru necesită în primul rând (supravegherea) efectuarea unui inventar al 
tuturor operațiunilor de prelucrare ale organizației care pot implica prelucrarea datelor cu caracter 
personal și a legăturilor cu alte organizații. Aceasta implică luarea în considerare a datelor care 
constituie astfel de date - care nu sunt întotdeauna simple. 

Un inventar de bază inițial poate fi realizat în mod util în paralel cu sfera mai largă a organizației și 
contextul operațional al acesteia, în sarcina preliminară (Sarcina 0), descrisă mai sus. Sub rezerva 
scutirii, menționată mai jos, aceasta ar trebui să fie apoi urmată de un inventar complet. 

Inventarul complet ar trebui să ducă la crearea unui registru (colectarea „înregistrărilor”) tuturor 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale operatorului, menționate la articolul 
30 (așa cum s-a discutat puțin mai târziu în această secțiune, la rubrica „Conținut și structură” a 
înregistrărilor din registru ”) - care ulterior ar trebui să fie actualizate de către RPD (sau RPD ar trebui 
cel puțin să se asigure că este ținută la zi): a se vedea textul de mai jos, sub titlul„ (în curs) 
Monitorizare de conformitate ”. 

 
  



 

 

Revizuirea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Pentru RPD, după ce a creat registrul operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
organizației sale (sarcina 1), următorul pas este efectuarea unei revizuiri aprofundate a tuturor 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrate, pentru a vedea dacă acestea 
îndeplinesc cerințele GDPR în toate privințele relevante, inclusiv în ceea ce privește: 

 specificarea și limitarea scopului; 
 validitatea oricărui consimțământ (și existența unei dovezi documentare a consimțământului) 

sau aplicabilitatea oricărui alt temei legal pentru prelucrare; 
 datele cu caracter personal prelucrate și relevanța și necesitatea acestora în raport cu scopul 

(scopurile) specificat (e); 
 calitatea datelor (acuratețe, actualizare etc. a datelor, precum și minimizarea și 

pseudonimizarea datelor); 
 informații furnizate persoanei vizate din proprie inițiativă a operatorului (fie atunci când 

datele sunt colectate de la persoana vizată sau altfel, fie la cerere - și în legătură cu datele 
colectate de la vizitatorii site-ului web); 

 durata de timp pentru care datele sunt păstrate în formă identificabilă și orice informații 
referitoare la dezidentificare; 

 securitate tehnică, organizațională și fizică a datelor (inclusiv limitarea accesului fizic și 
limitarea accesului tehnic [nume de utilizator, parole, politici PIN-uri etc.], criptare etc.); 

 transferuri transfrontaliere de date (și aranjamentele legale și contractuale sau de altă natură 
pentru acestea); 

 etcetera. 
 

În lumina constatărilor celor de mai sus, RPD ar trebui să poată evalua: 

 dacă se poate spune că operațiunea de prelucrare în ansamblu respectă principiul imperativ 
al legalității și corectitudinii. 

 
RPD care pune și răspunde la următoarele întrebări relevante: 

- Este suficient de clar ce entitate este controlorul operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter 
personal și dacă sunt implicate alte entități, care este statutul lor respectiv (de exemplu, operator 
comun, procesator sau controlor terț separat)? Dacă acest lucru nu este evident, există aranjamente 
formale care clarifică aceste probleme? 

- Este suficient de clar ce unitate de afaceri este „proprietarul afacerii” în ceea ce privește 
operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal (adică, care are responsabilitatea de facto 
de zi cu zi pentru prelucrare)? Este prezentat acest lucru într-un document formal (de exemplu, 
instrucțiuni specifice de la controler la unitate)? 

- Scopul sau scopurile operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt specificate în 
termeni suficient de precise? Unde (adică în ce fel de document)? Dacă datele personale utilizate în 
operațiunea de prelucrare sunt utilizate în mai multe scopuri, care este scopul principal și care este 
sau care sunt scopurile secundare? Sunt aceste scopuri secundare compatibile cu scopul principal 
sau sunt scopuri separate? 



 

 

 

- Datele personale prelucrate sunt adecvate, relevante și necesare pentru scopul principal? Cum se 
asigură că acestea sunt și rămân exacte și actualizate în acest scop și ce măsuri sunt luate pentru a 
asigura acest lucru și pentru a rectifica sau actualiza sau șterge informațiile inexacte sau depășite? 
Măsurile luate sunt adecvate și suficiente? Ar fi posibil să se realizeze același scop cu un risc mai mic 
pentru viața privată și alte drepturi ale persoanelor în cauză? 

- Ce date personale sunt utilizate sau dezvăluite în scopuri secundare sau într-adevăr scopuri noi, 
fără legătură (de obicei, către o terță parte)? Datele personale prelucrate sunt adecvate, relevante și 
necesare pentru acele scopuri secundare sau noi, fără legătură? (Dacă toate datele colectate pentru 
un scop [primar] sunt dezvăluite în mod neconceput pentru un scop sau scopuri secundare sau un 
scop nou, fără legătură, acestea, sau unele dintre ele, pot fi excesive pentru acel scop secundar sau 
nelegat sau pentru cele secundare sau scopuri fără legătură. A fost luat în considerare acest lucru?) 

- Cum se asigură că datele care sunt utilizate sau dezvăluite în scopuri secundare sau noi, fără 
legătură sunt corecte și actualizate pentru acele scopuri secundare sau noi în momentul primei 
utilizări sau dezvăluiri în aceste scopuri și ce aranjamente sunt luate pentru asigurați-vă că rămân 
corecte și actualizate după prima utilizare sau dezvăluire și sunt rectificate sau actualizate sau șterse 
pe măsură ce devin inexacte sau depășite? Măsurile relevante sunt adecvate și suficiente? 

- Când, cum, de la cine și în ce formă sunt care dintre datele personale obținute? De exemplu: 
persoana vizată, un departament guvernamental, un (fost) angajator etc .; de ex., pe hârtie, prin 
transfer electronic etc. 

  



 

 

Evaluarea riscurilor reprezentate de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal 

După cum s-aa menționat mai sus, GDPR impune operatorilor o obligație generală de a „[lua] în 
considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile de 
probabilitate și severitate diferite pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”, prezentate de 
fiecare operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal și „punerea în aplicare a măsurilor 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și a putea demonstra că prelucrarea se 
efectuează în conformitate cu prezentul regulament” (articolul 24 alineatul (1); cf. și articolul 25 
alineatul (1) ). 

De asemenea, RPD, în îndeplinirea sarcinilor sale, va ține seama în mod corespunzător de riscul 
asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și 
scopurile prelucrării. 

Respectarea acestor cerințe impune constatarea riscurilor relevante. Acest lucru ar trebui făcut în 
legătură cu realizarea inventarului operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și 
crearea registrului acelor operațiuni (sarcina 1) și, în special, cu revizuirea acelor operațiuni (sarcina 
2). 

GDPR nu solicită în mod expres implicarea RPD în nici o evaluare generală a riscurilor: stipulează o 
astfel de implicare numai în raport cu evaluările mai aprofundate ale impactului asupra protecției 
datelor (articolul 35 (2) - a se vedea sarcina 4, mai jos). Cu toate acestea, în practică, ar fi foarte 
recomandabil (pentru a spune cel puțin) implicarea RPD și în aceste evaluări de risc mai generale. 
Într-adevăr, în practică, evaluarea va depinde adesea de opiniile RPD. 

Trebuie remarcat faptul că riscurile care trebuie evaluate nu sunt doar riscurile de securitate într-un 
sens restrâns - adică probabilitatea și impactul unei încălcări a datelor - ci mai degrabă riscurile 
pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate (și ale altor persoane) care poate fi reprezentată de 
operațiunea de prelucrare. Aceasta include nu numai drepturile lor generale la viața privată și viața 
privată, precum și drepturile specifice ale persoanei vizate, ci și, în funcție de caz, drepturile lor la 
libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, libertatea de nediscriminare, libertatea de a 
autorității și dreptul de a rămâne într-o societate democratică fără supravegherea nejustificată de 
către propria lor țară sau de către alte țări și dreptul la un remediu eficient. 

Toate acestea subliniază că, pentru revizuirea generală și evaluarea riscurilor, operatorul - în 
practică, RPD - trebuie să analizeze cu atenție toate aspectele fiecărei operațiuni și funcții distincte 
de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Așa cum a fost propus de autoritatea italiană pentru protecția datelor, este util să se urmeze 
abordarea adoptată de ENISA (Agenția UE pentru securitatea rețelelor și informațiilor), care, la 
rândul său, se bazează pe standardul larg acceptat ISO 27005: „Amenințările abuzează de 
vulnerabilitățile activelor pentru a genera rău pentru organizație ”; și să ia în considerare, în termeni 
mai detaliați, riscul ca fiind compus din următoarele elemente: active (vulnerabilități, controale), 



 

 

amenințare (profil de agent de amenințare, probabilitate) și impact. Elementele de risc și relațiile lor 
pot fi apoi ilustrate după cum urmează: 

 

Sursă: ENISA Threat Landscape Report 2016: Elementele de risc și relațiile lor1 
 
O evaluare adecvată a riscurilor implică patru pași: 

 

Persoana care evaluează riscul de securitate poate calcula, din aceste răspunsuri, apoi probabilitatea 
de apariție a amenințării, așa cum este indicat în diagrame. Acest scor poate fi apoi combinat cu 
scorul de impact pentru a ajunge la un scor de risc global, așa cum este indicat în grafic după 
acestea. 
 

 
1 conform ISO 15408: 2005, https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscapereport- 2016. 
Vezi și raportul său 2017, https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa -Pentru amenajarea teritoriului- 
2017. 

1. Definirea operațiunii de 
prelucrare și a contextului 

acesteia.

2. Înțelegerea și evaluarea 
impactului.

3. Definirea posibilelor 
amenințări și evaluarea 
probabilității acestora 

(probabilitatea apariției 
amenințărilor).

4. Evaluarea riscului 
(combinarea probabilității și 

impactului apariției 
amenințării).



 

 

1.1.1. Probabilitatea apariției amenințării 

Pentru a completa tabelul de mai jos pentru calcularea probabilității de apariție a unei amenințări, 
utilizați întrebările de pe pagina următoare pentru cele patru categorii menționate. 

Zona de evaluare: Nr de răspunsuri „da” Nivel Scor 

A. Rețea și resurse tehnice: 0 - 1 Scăzut  1 

2 - 3 Mediu 2 

4 - 5 Înalt 3 

B. Procese și proceduri 0 - 1 Scăzut 1 

2 - 3 Mediu 2 

4 - 5 Înalt 3 

C. Părțile și persoanele 
implicate 

0 - 1 Scăzut 1 

2 - 3 Mediu 2 

4 - 5 Înalt 3 

D. Sectorul de afaceri și scara 0 - 1 Scăzut 1 

2 - 3 Mediu 2 

4 - 5 Înalt 3 

 

 
  



 

 

Cele patru domenii principale de evaluare în ceea ce privește securitatea datelor: 
 

O rețea & 
resurse tehnice: 

B. Procese și 
proceduri 

C. Petreceri & 
oameni implicati 

D. Afaceri 
sector și scară 

1. Există vreo parte a 
prelucrarea datelor 
personale datele 
efectuate prin 
intermediul 
internetului? 

6. Sunt rolurile și 
responsabilitățile cu 
privitor la personal 
procesarea datelor 
definite vag sau nu 
clar? 

11. Este prelucrarea 
de date cu caracter 
personal efectuată de 
un număr definit de 
angajați? 

16. Aveți în vedere 
sectorul dvs. de 
afaceri ca fiind 
predispus la atacuri 
cibernetice? 

2. Este posibil să 
oferiți acces la  
date personale 
interne unui sistem de 
procesare prin 
intermediul 
internetului (de ex. 
pentru anumiți 
utilizatori sau grupuri 
de utilizatori)? 

7. Este utilizarea 
rețelei, resursele de  
sistem și fizic în cadrul 
organizației ambiguu 
sau clar definită? 

12. Există vreo parte a 
operațiunii de 
procesării datelor 
efectuată de un 
contractor / third 
party (procesor date)? 

17. A suferit 
organizația vreun atac 
cibernetic sau alt tip 
de încălcare de 
securitate în ultimul 
doi ani? 

3. Este sistemul de 
procesare a datelor 
personale 
interconectat la un 
altul extern sau 
intern (pentru 
organizație) IT 
sistem sau serviciu? 

8. Este permis  
angajaților să aducă și 
a folosească propriile 
dispozitive să se 
conecteze la date 
personale în sistemul 
de procesare? 

13. Sunt obligațiile 
persoanelor  implicat 
în procesarea datelor 
personale ambigue 
sau clar mentionate? 

18. S-au primit  
notificări și / sau 
plângeri cu privire la 
securitatea sistemului 
IT (utilizat pentru 
procesarea datelor 
personale) în ultimul 
an? 

4. Pot cu ușurință 
indivizii să acceseze 
datele neautorizat din 
mediu inconjurator? 

9. Este permis 
transferul angajaților, 
implicați în procesarea 
datelor personale 
în afara organizației? 

14. Personalul 
implicat în procesarea 
datelor personale 
cunoaște faptul că 
securitatea 
informațiilor 
conteaza? 

19. Operațiunea de 
prelucrare datelor a  
privește un număr 
mare de persoane 
fizice și / sau date 
personale? 

5. Sistemul de 
procesare a datelor 
personale este 
proiectat, 
implementat sau 
menținut urmând  
cele mai bune practici 
relevante? 

10. Personalul implicat  
în procesarea datelor 
își desfășoară 
activitatea fără 
crearea de fișiere 
jurnal? 

15. Persoanele / 
părțile implicate în 
prelucrarea datelor 
neglijează operațiunea 
de depozitare în 
siguranță și / sau 
distrugere de date 
personale? 

20. Există practici 
specifice legate de cea 
mai bună securitate în 
sectorul dvs. de 
activitate care nu au 
fost urmate adecvat? 

Sursa: Korff / Georges, p. 182 
 
Date sensibile sau date cu caracter personal: acestea includ categorii speciale de date cu caracter 
personal, astfel cum sunt definite la articolul 9 (date cu caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice sau apartenența la sindicat, 
sănătatea, genetică sau date biometrice și date privind orientarea sexuală), precum și date cu 



 

 

caracter personal referitoare la condamnări penale sau infracțiuni, astfel cum sunt definite la 
articolul 10. 
 
Dincolo de aceste prevederi ale GDPR, unele categorii de date pot fi considerate ca mărind riscul 
posibil pentru drepturile și libertățile persoanelor. Aceste date cu caracter personal sunt considerate 
sensibile (așa cum se înțelege în mod obișnuit acest termen) deoarece sunt legate de activități 
casnice și private (a se vedea al treilea exemplu de mai jos) sau pentru că au impact asupra 
exercitării unui drept fundamental (a se vedea al patrulea exemplu) sau deoarece încălcarea lor 
implică în mod clar efecte grave în viața de zi cu zi a persoanei vizate (vezi al cincilea exemplu). În 
acest sens, poate fi relevant dacă datele au fost deja puse la dispoziția publicului de către persoana 
vizată sau de către terți. Faptul că datele cu caracter personal sunt disponibile publicului poate fi 
considerat un factor în evaluare, [luând în considerare dacă persoana vizată s-ar putea aștepta în 
mod rezonabil ca datele să poată fi utilizate de alte persoane în anumite scopuri: a se vedea cel de-al 
șaptelea exemplu, de mai jos]. De exemplu: Un spital general [sau un birou de asistență socială] care 
păstrează dosarele medicale ale pacienților [sau solicitanților de asistență socială]. 
 
După cum este detaliat mai sus, GDPR cere ca, în cazul unei încălcări, operatorul să notifice 
încălcarea fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore după ce a luat 
cunoștință de aceasta. Acest lucru poate ridica problema când un controlor poate fi considerat că a 
devenit „conștient” de o încălcare. WP29 consideră că un operator ar trebui să fie considerat 
„devenit conștient” atunci când respectivul operator are un grad rezonabil de certitudine că a avut 
loc un incident de securitate care a dus la compromiterea datelor cu caracter personal. 
 
Cu toate acestea, după cum sa menționat anterior, GDPR solicită operatorului să implementeze 
toate măsurile de protecție tehnică și organizațională adecvate pentru a stabili imediat dacă a avut 
loc o încălcare și pentru a informa cu promptitudine autoritatea de supraveghere și persoanele 
vizate. De asemenea, precizează că faptul că notificarea a fost făcută fără întârzieri nejustificate ar 
trebui să fie stabilit ținând seama în special de natura și gravitatea încălcării și de consecințele 
acesteia și efectele negative pentru persoana vizată21. Acest lucru impune operatorului obligația de 
a se asigura că vor fi „conștienți” de orice încălcare în timp util, astfel încât să poată lua măsurile 
adecvate. 
 
Când, exact, un operator poate fi considerat „conștient” de o anumită încălcare va depinde de 
circumstanțele încălcării specifice. În unele cazuri, va fi relativ clar de la început că a existat o 
încălcare, în timp ce în altele, poate dura ceva timp pentru a stabili dacă datele cu caracter personal 
au fost compromise. Cu toate acestea, accentul ar trebui pus pe acțiunea promptă pentru a investiga 
un incident pentru a determina dacă datele cu caracter personal au fost într-adevăr încălcate și, dacă 
da, pentru a lua măsuri de remediere și pentru a notifica dacă este necesar. 
 

 

  



 

 

Exemple 

1. În cazul pierderii unei chei USB cu date personale necriptate, de multe ori nu este posibil să 
se verifice dacă persoanele neautorizate au obținut acces la aceste date. Cu toate acestea, 
chiar dacă operatorul nu poate stabili dacă a avut loc o încălcare a confidențialității, un astfel 
de caz trebuie să fie notificat, deoarece există un grad rezonabil de certitudine că a avut loc o 
încălcare a disponibilității; controlerul va deveni „conștient” atunci când își dă seama că cheia 
USB a fost pierdută. 

2. Un terț informează un operator că a primit din greșeală datele personale ale unuia dintre 
clienții săi și oferă dovezi ale divulgării neautorizate. Deoarece operatorul a fost prezentat cu 
dovezi clare ale unei încălcări a confidențialității, atunci nu există nicio îndoială că a devenit 
„conștient”. 

3. Un controler detectează că a existat o posibilă intruziune în rețeaua sa. Operatorul își verifică 
sistemele pentru a stabili dacă datele cu caracter personal deținute în acel sistem au fost 
compromise și confirmă că acesta este cazul. Încă o dată, deoarece controlorul are acum 
dovezi clare ale unei încălcări, nu poate exista nicio îndoială că a devenit „conștient”. 

4. Un criminal cibernetic contactează controlorul după ce i-a spart sistemul pentru a cere o 
răscumpărare. În acest caz, după verificarea sistemului pentru a confirma că a fost atacat, 
controlorul are dovezi clare că a avut loc o încălcare și nu există nicio îndoială că a luat 
cunoștință. 

5. O persoană informează operatorul că a primit un e-mail care îl identifica pe operator care 
conține date cu caracter personal referitoare la utilizarea sa (efectivă) a serviciului 
operatorului, sugerând că securitatea operatorului a fost compromisă. Operatorul efectuează 
o perioadă scurtă de investigații și identifică o intruziune în rețeaua lor și dovezi ale accesului 
neautorizat la datele cu caracter personal. Operatorul ar fi acum considerat „conștient” și este 
necesară notificarea către autoritatea de supraveghere, cu excepția cazului în care este puțin 
probabil să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. Operatorul va trebui 
să ia măsurile de remediere corespunzătoare pentru a soluționa încălcarea. 

 
O încălcare care nu ar necesita notificarea către autoritatea de supraveghere ar fi pierderea unui 
dispozitiv mobil criptat în siguranță, utilizat de operator și personalul acestuia. Cu condiția ca cheia 
de criptare să rămână în posesia sigură a operatorului și aceasta nu este singura copie a datelor cu 
caracter personal, atunci datele personale ar fi inaccesibile pentru un atacator. Aceasta înseamnă că 
este puțin probabil ca încălcarea să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor 
vizate în cauză. Dacă ulterior devine evident că cheia de criptare a fost compromisă sau că software-
ul de criptare sau algoritmul sunt vulnerabile, atunci riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor 
fizice se va modifica și, prin urmare, notificarea poate fi necesară. 

 

 


