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CONTEXT


Nou cadru legal privind protectia datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (GDPR)



In vigoare din data de 24 mai 2016, aplicabil de la 25 mai 2018; se va aplica direct in toate statele
membre ale Uniunii Europene



Sanctiuni seminificative: amenzi administrative de pana la 10 000 000 EUR / 20 000 000 EUR sau, in
cazul unei intreprinderi, de pana la 2% / 4% din cifra de afaceri mondiala totala anuala
corespunzatoare exercitiului financiar anterior, luandu-se in calcul cea mai mare valoare (Articolul 83 alin.
(4) si (5) GDPR)



Implementarea modificarilor: pana la 25 mai 2018 (perioada de tranzitie de 2 ani de la data intrarii in
vigoare si pana la data la care GDPR devine aplicabil)
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PRINCIPALELE REGLEMENTARI

 Temei juridic - art. 6, art. 9 sau art. 10, art. 87
 Principii de prelucrare a datelor –art. 5
 Nota de informare a persoanelor vizate - art. 13 sau, dupa caz, art. 14
 Drepturile persoanei vizate – art. 13-22
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TEMEI JURIDIC
• Consimtamant
• Incheierea si executarea contractului la care persoana vizată este parte
• Indeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului
• Proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
• Indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din
exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul
• Indeplinirea intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă
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PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR
• Legalitate, echitate si transparenta
• Limitarii legate de scop
• Minimizarii datelor
• Exactitatii datelor
• Limitarii legate de stocare
• Integritate si confidentialitate
• Responsabilitate
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
• Dreptul la informare
• Dreptul de acces la date
• Dreptul de restificare a datelor
• Dreptul de stergere a datelor
• Dreptul de portabilitate
• Dreptul de obiectiune
• Dreptul de retragere a consimtamantului

• Dreptul de a nu fi subiectul unei decizii automate/profilare
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PRINCIPALELE REGLEMENTARI

 Cartografierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 Incidentele de securitate –art. 33-34
 Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
 Consultarea prealabila a ANSPDCP
 Responsabilul cu protectia datelor
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REGISTRUL DE OPERATIUNI
• Descrierea operatiunilor de prelucrare
• Scopul operatiunii de prelucrare
• Datele cu caracter personal
• Persoanele vizate
• Accesul intern/extern la date
• Persoanele imputernicite
• Masurile tehnice si organizatorice
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EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA
PROTECTIEI DATELOR
• Operatiuni cu risc ridicat pentru persoana vizata
– prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi care stă la baza unor
decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

– prelucrarea la scara larga a datelor cu caracter special/date privind
infractiuni si condamnari penale
– monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului

• Avizul DPO – responsabil cu protectia datelor
• Masuri tehnice si organizatorice
• Risc rezidual ridicat– consultarea prealabila a ANSPDCP
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INCIDENTELE DE SECURITATE
• Notificarea incidentelor: 72 ore
– Roluri si Responsabilitati
– Analiza interna a incidentului
– Masuri tehnice si organizatorice

• Risc rezidual ridicat– informarea persoanei vizate
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RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR
- DPO
• Institutiile publice cu excepţia instanţelor care acţionează în
exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale
• Entitatile din sectorul privat in urmatoarele conditii:
– monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară
largă; sau
– prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date (art. 9) sau a
unor date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni
(art.10)

• Un grup de întreprinderi / institutii pot numi un DPO unic, cu condiţia
ca responsabilul cu protecţia datelor să fie uşor accesibil din fiecare
întreprindere.
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„Wolf Theiss acorda
consiliere juridica
unor clienti binecunoscuti in chestiuni
precum acorduri de
software si protectia
datelor… Wolf Theiss
ofera „consiliere
pragmatica care are
in vedere ramificatiile
complexe ale
mandatelor
complicate ”.
(Legal 500)

-GDPR: Evaluare & Implementare

