
GDPR 
pentru ech ipa ta  



TEME DE DISCUȚIE 
o Ce este GDPR? 
o Principiile de protecție a datelor 
o Drepturile individului 
o Ce este nou în GDPR? 
o Cele mai importante aspecte ale GDPR 
o Consecințe pentru cei care nu respectă GDPR 
o Principalii actori  
o Responsabilități 
o Exemple de date personale 
o Ce trebuie să faci acum 
o Ce departamente ar trebui implicate 



CE ESTE GDPR? 

o GDPR sau Regulamentul pentru Protecția Datelor este o lege 
impusă de Uniunea Europeană ce oferă mai mult control 
individului asupra datelor sale cu caracter personal 
 

o Consolidează principiile de bază ale protecției datelor 
 

o Se aplică celor care procesează datele cu caracter personal al 
rezidenților UE, indiferent de locația în care se află persoana 
sau entitatea care se ocupă de procesare 
 

o Înlocuiește Directiva pentru protecția datelor (Directiva 
1995/46/EC) 



PRINCIPIILE 
DE PROTECŢIE A DATELOR 
o Legalitate, corectitudine și transparență în modul în care procesezi 

datele cu caracter personal 
 

o Limitarea scopului – de cât timp ai datele personale în baza ta de date 
 

o Minimizarea datelor – ce fel de date personale deții în acest moment și 
cu ce scop? Nu păstra mai multe decât ai nevoie. 
 

o Acuratețe – cât sunt de corecte informațiile personale 
 

o Păstrarea datelor – datele personale pe care le deții mai sunt necesare 
pentru scopul lor original? 
 

o Securitate - cât sunt de în siguranță datele personale pe care le deții 



CE ÎNSEAMNĂ GDPR 
PENTRU OMUL DE RÂND? 
 
PE SCURT... MAI MULTE DREPTURI! 

o Dreptul de a fi informat 
o Dreptul la acces 
o Dreptul la rectificare 
o Dreptul la ștergere 
o Dreptul la restricționarea procesării 
o Dreptul la portabilitate 
o Dreptul de a obiecta 
o Drepturi referitoare la procesarea automată 



DREPTURILE 
INDIVIDULUI - EXPLICATE 

DREPTUL DE A FI INFORMAT 
trebuie să pui la dispoziția persoanelor informații despre modul în care le 
administrezi datele personale. Acest lucru trebuie făcut gratuit, într-un 
limbaj simplu și ușor de înțeles. 

 
DREPTUL LA ACCES 
trebuie să le oferi persoanelor acces la datele lor personale, în mod 
gratuit, într-un format utilizat în mod curent (ex. PDF, Word etc)  

 



DREPTURILE 
INDIVIDULUI - EXPLICATE 

DREPTUL LA MODIFICARE 
o persoană poate să-ți ceară să îi modifici sau să îi completezi datele lor 
personale pe care le deții; tu trebuie să onorezi această cerere în maxim 30 de 
zile calendaristice. 

 
DREPTURILE LA PORTABILITATE 
cetățenii UE au dreptul de a obține și de a refolosi pentru alte servicii 
informațiile lor personale pe care le ai în baza ta de date 



DREPTURILE 
INDIVIDULUI - EXPLICATE 

DREPTUL DE OPOZIŢIE 
Individul are dreptul să obiecteze împotriva folosirii datelor sale personale 
în scopuri de marketing, cercetare sau statistici 

 

DREPTUL LA ȘTERGERE SAU DREPTUL DE A FI UITAT  
o persoană are dreptul să-ți ceară să îi ștergi datele cu caracter personal din 
baza ta de date, dacă este posibil 

 



DREPTURILE 
INDIVIDULUI - EXPLICATE 

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PROCESĂRII  
un individ are dreptul de a restricționa sau de a bloca modul în care folosești 
datele lor cu caracter personal 

 

DREPTUL DE A NU FI SUPUS DECIZIILOR AUTOMATE  
persoanele au dreptul ca datele lor personale să nu fie procesate în mod 
automat și să ceară ca un om să fie implicat în acest proces  



CE ALTCEVA MAI 
TREBUIE ŞTIUT DESPRE GDPR? 

o Pune accentul pe protecția datelor 
o Impune și mai multe măsuri de protecție a datelor personale 
o Documentație despre modul în care se procesează datele personale 
o Intră în vigoare la 25 mai 2018! 



CE ESTE NOU ÎN GDPR? 

o Mărește aria de acoperire 
o Penalități mai mari 
o Mecanisme de consimțământ 
o Notificări asupra breșelor de securitate 
o Drepturi mai mari ale individului 
o Responsabilul cu protecția datelor (DPO) 
o Responsabilități mai mari pentru Procesatorii de date 



CELE MAI IMPORTANTE 
ASPECTE ALE GDPR 

o Control asupra datelor cu caracter personal 
o Definiție: orice informație referitoare la o persoană care poate duce la 

identificarea acesteia 
o Exemple: 

• Identificatori direcți: informații despre conturi, numere de 
identificare, informații despre sănătate etc 

• Identificatori indirecți: vârstă, data nașterii etc 

 



CONSECINŢELE 
NERESPECTĂRII GDPR 

o Pierderea reputației 
o Pierderea clienților existenți 
o Pierderea potențialilor clienți 
o Amenzi pentru încălcarea GDPR - până la 20 de milioane de euro sau 4% din 

profitul global anual, oricare sumă este mai mare 



PRINCIPALII ACTORI 

PERSOANĂ VIZATĂ (DATA SUBJECT) 
Individul sau persoana a căror date cu caracter personal sunt procesate 
 
OPERATOR DE DATE (DATA CONTROLLER) 
O organizație sau o companie care colectează datele cu caracter personal 
și ia decizii referitoare la modul în care sunt administrate 

 
PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ (DATA PROCESSOR) 
O companie sau o organizație care ajută Controlorul să proceseze datele, 
urmând instrucțiunile acestuia. Procesatorul de date nu decide cum se 
utilizează datele personale 

 
 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 
Una sau mai multe agenții guvernamentale dintr-o țară membră a Uniunii 
Europene care verifică respectarea GDPR în acea țara.  
În România există o singură astfel de autoritate. Este vorba despre Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO) 
Un reprezentant al unei companii sau organizații care este Controlor sau 
Procesator de date. DPO trebuie să fie expert în protecția datelor personale și să 
se asigure că organizația sau compania pentru care lucrează respectă toate 
regulile GDPR care i se aplică. 



RESPONSABILITĂŢI 



EXEMPLE 
DE DATE PERSONALE 



CE TREBUIE 
SĂ FACI ACUM? 

o Să-ți informezi echipa despre regulile GDPR și să le explici cum le vor 
afecta activitatea în companie 

o Să inventariezi toate datele cu caracter personal pe care le deții și să te 
asiguri că ai toate consimțămintele necesare 

o Să identifici măsurile necesare pentru a implementa un plan GDPR 
o Să înțelegi și să te documentezi despre bazele legale pentru fiecare tip de 

procesare a datelor personale 
 



CE MAI 
TREBUIE SĂ FACI? 

o Să te asiguri că toți controlorii și procesatorii de date cu care lucrezi 
respectă în totalitate regulile GDPR 

o Să stabilești proceduri prin care să răspunzi la cererile persoanelor 
atunci când acestea își exersează drepturile 

o Să cureți datele cu caracter personal vechi, pe care nu le mai folosești 
o Să pui la punct Evaluări a impactului asupra protecției datelor 

personale în cazul operațiunilor cu risc ridicat 
o Să stabilești proceduri în cazul breșelor de securitate 



CE DEPARTAMENTE 
TREBUIE IMPLICATE? 

o Echipele de marketing – trebuie să verifice că au toate 
consimțămintele necesare de la membri / clienți pentru a le 
procesa datele personale 

o Echipele de management și dezvoltare de produs – să construiască 
funcționalități pentru protecția datelor. Să se asigure că 
procesează datele într-un mod sigur 

o Departamentele juridice – să revizuiască toate contractele 
existente cu alte entități (third parties) și să monitorizeze faptul că 
firma respectă GDPR 
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