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Cîteva exemple



Realitatea prin ochii Google



Cîte cerințe?

• 173 de paragrafe explicative…

• Cel puțin 30 de articole……

• Documentație complexă 

• Cerințe tehnice – nu sunt menționate, dar trebuie să țină 
cont de„evoluțiile din domeniul tehnologiei informației și
având în vedere progresele societății informaționale„ 

• Nu există (încă?) nici un model de evaluare/audit





Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de 
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității 
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Definiție
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• Adresa personală/firmă

• Număr de telefon 
personal/afacere

• Adresă email personală/afacere

• Marca

• CNP

• Informații pentru verificarea 
identității

• ….

Organizațional

• Nume

• Gen

• Vîrsta și data nașterii

• Starea civilă

• Cetățenie

• Limba maternă

• Starea de sănătate

• Adresa IP

• Cookies

• ….

General

Exemple



Noutăți față de Directivă

Ce s-a 
schimbat/

actualizat?

Redefinirea 
datelor cu 
caracter 
personal Transferul 

datelor

Responsabil 
protecția 
datelor

Notificarea 
breșelor

Evaluarea 
impactului

Consimțămînt

Asigurarea 
protecției 
datelor : 

concepere și 
mod implicit

Dreptul de a fi 
uitat

Păstrare 
evidențe



Definiție

prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau

fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
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Arhivare/

stocare
Transfer

Ștergere/

modificare
UtilizareActualizare

Creare/

culegere

 Confidențialitate
 Integritate
 Disponibilitate
 Autenticitate

Măsuri tehnice și administrative

RISCURI



Persoana 
vizată

Operator
(Organizația)

Persoană 
împuternicită

Măsuri 
organizatorice

Măsuri 
tehnice

Testare și 
evaluare

• Stabilește scopurile și mijloacele de
prelucrare a datelor personale

• Răspunde de asigurarea
conformității

• Prelucrează date cu caracter
personal în numele operatorului

• Poate fi operator

Măsuri 
organizatorice

Măsuri tehnice

Testare și 
evaluare



Măsuri tehnice și organizatorice



Responsabilitate (obligații) Operator Persoană 
împuternicită

Protecția datelor din momentul 
conceperii

DA NU

Protecția datelor în mod implicit Da NU

Evaluarea impactului DA (în anumite situații) NU (dar se recomandă)

Responsabil cu securitatea datelor DA (în anumite situații) DA (în anumite situații)

Păstrarea evidențelor DA DA

Securitate DA DA

Raportarea încălcării măsurilor de 
securitate

DA (către autoritate și 
persoana vizată)

DA (către operator)

Obligații



Legalitatea 
prelucrării

Consimțămînt

Executarea
unui contract

Îndeplinire
unei obligații

legale

Protejarea
interesele

vitale

Interes public 

Interesele
legitime

Articolul 6 - Legalitatea prelucrării



Articolul 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu 
caracter personal

Legalitatea 
prelucrării

Consimțămînt

Executarea
unui contract

Îndeplinire
unei obligații

legale

Protejarea
interesele

vitale

ONG

Date publice

Apărare în 
instanță

Interes public 
major

Medicină 
preventivă

Cercetare 
științifică



Responsabilitate explicită

(….) operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice

adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că

prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul

regulament. 

Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este

necesar. (Art. 24)



<250
angajați?

Riscuri?

Prelucrare 
ocazională

?

Prelucrează 
categorii 

speciale de 
date?

Evidențe ale 
activităților 

de 
prelucrare

NUDA

NU

NU
DA

DA

DA

Nu se păstrează 
evidențe

NU

Articolul 30 - Evidențele activităților de prelucrare



Articolul 32 - Securitatea
prelucrării

• un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea
periodice ale eficacității măsurilor tehnice și
organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.



încălcare a securității
datelor cu caracter

personal susceptibilă să
genereze un risc ridicat

pentru drepturile și
libertățile persoanelor

fizice

Informarepersoană
vizată 

fără întârzieri nejustificate

• caracterul încălcării securității datelor
• numele și datele de contact ale responsabilului cu

protecția datelor
• consecințele probabile
• măsurile luate sau propuse spre a fi luate

datele cu 
caracter
personal 

devin
neinteligibile

?

Riscul se 
materializea

ză?

Efort 
disproporțion

at?

STOP

DA

NU

NU

DA

Informar
e publică

DA

NU

Articolul34 - Informareapersoaneivizatecu privire la încălcarea
securitățiidatelorcu caracterpersonal



Art. 35 - Evaluarea impactuluiasupraprotecțieidatelor
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Articolul 37 - Desemnarea responsabilului cu protecția datelor



Drepturile persoanei vizate

• Acces - Preambul 59, 63; Art. 15

• Rectificare – Preambul 59, 65; Art. 16, 19

• Restricționarea prelucrării – Preambul 67; Art. 18-19, 23

• Portabilitatea datelor – Preambul 68, Art. 20

• Dreptul la opoziție - Preambul 59, 69-70; Art. 21

• Dreptul la ștergerea datelor - Preambul 59, 65-66; Art. 17, 19

• Profilare – Art. 22



Informații furnizate persoanei vizate
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• Aceleași info cu excepția nevoii 
(contract etc)

• Categorii

• Sursa

• Perioadă rezonabilă/o lună

• La prima comunicare

• La prima divulgare

Cînd nu sunt colectate de la persoana vizată

• Informații de contact ale 
operatorului sau reprezentantului

• Informații de contact DPO

• Scopul prelucrării și baza legală

• Destinatarii

• Intenția de transfera datele

• Perioada de păstrare

• Existența drepturilor

• De ce este nevoie de date (contract, 
cerință legală etc)

• Existența unui proces automatizat

Cînd sunt colectate de la persoana vizată



De unde începem?

6 principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (Art. 5)

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent („legalitate, echitate și transparență”);

• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime („limitări legate de scop”);

• adecvate, relevante și limitate („reducerea la minimum a datelor”);

• exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate („exactitate”);

• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate („limitări legate de 
stocare”);

• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 
(„integritate și confidențialitate”).



Operatorul este responsabil de respectarea
principiilor și poate demonstra această
respectare („responsabilitate”).



Date 
personale

DE CE?

CINE? CE? CÎND? UNDE?
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Prelucrarea este legală

DA

NU

NU

DA

DA

DA

NU

NU

DA

NU

DA

• nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în
îndeplinirea atribuțiilor lor

• Pentru „Interes legitim„ vezi Opinion 06/2014
• Pentru „Consimțămînt„ vezi Opinion 15/2011

persoana vizată și-a dat consimțămîntul pentru

prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice?

prelucrarea este necesară pentru executarea unui 
contract la care persoana vizată este parte sau pentru a 

face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract?

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 
obligații legale care îi revine operatorului?

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele 
vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice?

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei 
sarcini care servește unui interes public sau care rezultă 

din exercitarea autorității publice cu care este învestit 
operatorul?

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime
urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția 
cazului în care prevalează interesele sau drepturile și 

libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită 
protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci 

când persoana vizată este un copil.?



Exemplu: Măsuri tehnice 



…și amenzi consistente

• Peste 30 de situații care au ca rezultat amenzi (pînă la 2% 
din cifra de afaceri/10 mil euro sau pînă la 4% din cifra de 
afaceri/20 mil euro)

Articol Motiv pentru care se ia amendă Obligația 

operatorului

Obligația 

persoanei 

împuternicită

Tip amendă

(Alineat 4 

sau 5 Art. 

85)

5 Nerespectarea oricăruia dintre cele șase principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 

personal.

DA NU 5

6 Nerespectarea legalității prelucrării pe baza uneia dintre condițiile descrise la Articolul 6 

(persoana vizată a consimțit la prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru executarea 

unui contract, pentru a-și îndeplini obligațiile legale

Obligația de a proteja interesele vitale, din motive de interes public sau pentru interesele 

legitime ale operatorului sau ale terților).

DA NU 5

7 Nu se poate demonstra că persoana vizată și-a dat consimțământul la prelucrarea datelor sale 

cu caracter personal sau nu se poate demonstra valabilitatea consimțămîntului.

DA NU 5

8 Nu s-a verificat dacă consimțământul este dat sau autorizat de reprezentatul legal al unui copil 

care are cel puțin 16 ani  în ceea ce privește serviciile societății informaționale.

DA NU 4

9 Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (de exemplu, date privind 

sănătatea) atunci când nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 9.

(De exemplu, consimțământul explicit al persoanei vizate).

DA DA (Art.27(2)(a) 

)

5



Să nu uităm de…..Codul Penal

• Art. 249 - Frauda informatică
Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la 
aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul
de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă
unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

• Art. 362 - Alterarea integrităţii datelor informatice
Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la 
aceste date, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

• Art. 364 - Transferul neautorizat de date informatice
Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a 
datelor informatice se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
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3 concluzii – dovezi obiective

• Măsurile tehnice și organizatorice EXISTĂ și sînt ADECVATE?

• Măsurile tehnice și organizatorice sînt UTILIZATE?

• Măsurile tehnice și organizatorice FUNCȚIONEAZĂ așa după
cum au fost proiectate?



„Orice persoană care a suferit un prejudiciu material
sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului
regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la 
operator sau de la persoana împuternicită de operator 
pentru prejudiciul suferit.„ - Art. 82



IAPP este o resursă pentru profesioniștii care doresc să își 
dezvolte și să avanseze în carieră, ajutând organizațiile să 
gestioneze cu succes riscurile și să își protejeze datele. 

IAPP este cea mai mare și cea mai cuprinzătoare 
comunitate la nivel mondial dedicată  confidențialității 
datelor personale.



Beneficii pentru membri

• Acces nelimitat la întîlnirile și activitățile 
KnowledgeNet Chapter

• Reduceri la programe și produse, inclusiv 
conferințe web gratuite

• Acces la resursele website:
• Directorul membrilor

• Publicații 

• Instrumente de lucru

Mai multe informații: iapp.org/join

iapp.org/join


Programul de certificări IAPP

Legislație, 

reglementări, 

conformitate

Operațional/

management.
Tehnologii



https://goo.gl/forms/wl5FT1BsEaSG7Ilu2
Completînd chestionarul de la adresa de mai sus veți primi o evaluare inițială a stării de conformare cu GDPR.
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adrian.munteanu@ktb.ro
0744 768 050
www.linkedin.com/in/adrianmunteanu/
www.adimunteanu.wordpress.com 

ADRIAN MUNTEANU - CIPM, CISA, CRISC 
Adrian este profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Univ. Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde predă cursuri 
despre securitatea informațiilor, auditul sistemelor informaționale, guvernare și managementul serviciilor IT.
Din februarie 2017 este președintele filialei din România a IAPP (International Association of Privacy Professionals) și instructor certificat IAPP.
Din anul 2014 este expert ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) în domeniul managementului riscurilor.
De asemenea, este Certified Information Privacy Manager (CIPM, 2017), Computer Information System Auditor (CISA, 2006), Certified in Risk and
Information Systems Control (CRISC, 2010), COBIT Foundation Certificate (2009) , ITIL Foundation Certificate (2007).
Are o experiență de peste 10 ani în:
• proiecte de audit (internet banking, proiecte IT, proiecte finanțate prin fonduri UE);
• consultanță (continuitatea afacerii, analiză de impact, analiza decalajelor, evaluarea maturității proceselor, evaluarea riscurilor, soluții tehnice de 

securitate);
• implementarea de standarde și bune practici de securitate (ISO 27001, COBIT, ISO 20000/ITIL)
• instruire ITC (CISA, CIPM).
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