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Asigurarea Securității Datelor

Notificarea Încălcărilor de 
Securitate

&

28.09.2017 – Galați



DREPT FUNDAMENTAL 
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 8 alineatul (1)
 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Articolul 16 alineatul (1)



prelucrarea  
datelor

operațiune
set de operațiuni
colectarea înregistrarea organizarea

structurarea stocarea
adaptarea sau modificareaextragerea

consultarea u t i l i z a r e a
divulgarea prin transmitere

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod
alinierea sau combinarea restricționarea

ștergerea sau distrugerea



INTEGRITATE  &  CONFIDENȚIALITATE
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice
sau organizatorice corespunzătoare

R E S P O N S A B I L  ! ! !
Măsuri tehnice și organizatorice adecvate (pseudonimizare/anonimizare/criptare/etc)

PRIVACY by DESIGN PRIVACY by DEFAULT

În momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare
+

În momentul prelucrării datelor

Doar datele personale necesare prelucrării
pentru fiecare scop specific

(implicit)



încălcarea 
securității 

datelor
datelor cu caracter personal

o încălcare a securității
care duce, în mod
accidental sau ilegal, la
distrugerea, pierderea,
modificarea, sau divulgarea
neautorizată a

transmise, stocate sau
prelucrate într-un alt mod,
sau la accesul neautorizat
la acestea



RISC pentru DREPTURILE și LIBERTĂTILE

prejudicii FIZICE, MATERIALE sau MORALE – posibile efecte negative
• Pierderea sau Limitarea controlului
• Discriminare
• Furt sau Fraudă de identitate
• Pierdere financiară
• Compromiterea reputației 
• Dezavantaj economic sau social



≤72 ore  PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ înștiintează OPERATORUL

 OPERATORUL înștiințează ANSPDCP 
 OPERATORUL înștiintează PERSOANA VIZATĂ

Notificarea încălcărilor de securitate



Notificarea încălcărilor de securitate

Excepții:
• operatorul este în măsură să demonstreze, în conformitate cu principiul

responsabilității, că încălcarea securității datelor cu caracter personal NU este
susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

• operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate,
iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de
încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se
asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu
este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

• operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru
drepturile și libertățile persoanelor vizate NU mai este susceptibil să se
materializeze;

• ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o
informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt
informate într-un mod la fel de eficace.





VĂ MULȚUMESC!

George Bălăiț i ,  șef  SCO


