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Protecția datelor devine digitală
Tehnologia ne-a transformat viețile în multe moduri pozitive. În era digitală în
care trăim, internetul, volumele mari de date, inteligența artificială și alte evoluții
tehnologice joacă un rol semnificativ în activitățile noastre cotidiene.
Trebuie să ne asigurăm însă că evoluțiile tehnologice nu dictează și valorile în
care credem. Ar trebui să putem profita de avantajele noilor tehnologii fără să
renunțăm la drepturile noastre fundamentale. Printre acestea se numără și dreptul
fundamental la protecția datelor.
Noile norme ale UE privind protecția datelor, aplicabile începând din 2018, sunt
orientate spre viitor. Ele vizează asigurarea unei protecții eficiente a datelor cu
caracter personal în era digitală.
Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) se aplică tuturor
întreprinderilor și organizațiilor care își desfășoară activitatea în UE. Acesta stabilește
un standard pentru protecția datelor la nivel mondial, asigurând protecția datelor
cu caracter personal în lumea digitală.
Au fost introduse noi norme de protecție a datelor și pentru instituțiile UE, astfel
încât standardele de protecție a datelor din cadrul instituțiilor și organismelor UE
să fie conforme cu cele prevăzute de RGPD. Aceste norme reflectă aceleași valori,
asigurându-i pe cetățenii UE că pot beneficia, atunci când interacționează cu
instituțiile UE, de aceleași drepturi consolidate ca și atunci când interacționează cu
alte companii, organizații sau organisme publice, în conformitate cu RGPD.

Protecția datelor în instituțiile UE: ce drepturi aveți?
Prin însăși natura sa, proiectul Uniunii Europene presupune prelucrarea unor date
cu caracter personal de către instituțiile UE în numeroase domenii de activitate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul luptei împotriva criminalității
organizate grave și a terorismului la nivelul UE, în cadrul distribuției fondurilor
UE sau al gestionării sistemelor informatice la scară largă, cum ar fi Sistemul de
informații privind vizele, sunt posibile exemple în acest sens.
Instituțiile UE sunt și angajatori. Prin urmare, ele prelucrează date cu caracter
personal în procesul de recrutare sau atunci când gestionează informații medicale
despre angajați, de exemplu.
Prelucrarea unor volume mari de date în fiecare zi atrage după sine o mare
răspundere. Din acest motiv, este important ca instituțiile UE să dea un exemplu în
privința aplicării noilor norme ale UE privind protecția datelor.
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, păstrate
sau prelucrate în orice alt mod, potrivit legislației privind protecția datelor sunteți
o persoană vizată. Acest lucru vă dă anumite drepturi legate de prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Instituțiile UE au obligația să vă prelucreze datele cu caracter personal în mod
echitabil, legal și numai în scopuri legitime. Acest drept general este completat
de mai multe drepturi specifice:

Dreptul la transparență
Operatorul trebuie să folosească un
limbaj simplu și clar atunci când vă
informează despre modul în care vă
vor fi prelucrate datele cu caracter
personal. Informațiile trebuie să fie
clare, concise și transparente și trebuie
să vă fie furnizate într-un format ușor
accesibil.

Dreptul de acces
Aveți dreptul să primiți informații de la
orice instituție a UE cu privire la faptul
că aceasta vă prelucrează datele cu
caracter personal, la scopul acestei
operațiuni de prelucrare, la categoriile
de date vizate și la destinatarii cărora
le sunt comunicate aceste date; de
asemenea, aveți dreptul de a accesa
aceste date cu caracter personal
prelucrate de instituția UE în cauză.

Dreptul la ștergerea
datelor/Dreptul de a fi
uitat
Dacă datele dumneavoastră cu
caracter personal nu mai sunt
necesare instituției UE, dacă vă
retrageți consimțământul sau dacă
operațiunea de prelucrare este ilegală,
aveți dreptul să vă ștergeți datele.

Dreptul de a fi informat
Aveți dreptul să fiți informat, de
exemplu, despre faptul că v-au fost
prelucrate datele, despre scopul
prelucrării și despre identitatea
operatorului.

Dreptul la rectificare
Dacă datele dumneavoastră sunt
inexacte sau incomplete, aveți dreptul
să le rectificați.

Dreptul la
restricționarea
prelucrării
În anumite circumstanțe, cum ar fi
cazul în care contestați exactitatea
datelor prelucrate sau dacă nu sunteți
sigur că datele vă sunt prelucrate în
mod legal, puteți solicita operatorului
să restricționeze prelucrarea datelor.

Dreptul la portabilitatea
datelor
Acest drept vă permite să obțineți
datele care vă privesc deținute de un
operator și să le transferați la un alt
operator. Dacă este posibil din punct
de vedere tehnic, operatorul este cel
care trebuie să realizeze acest lucru
pentru dumneavoastră.

Dreptul de a nu face obiectul
unui proces decizional
individual automatizat,
inclusiv creării de profiluri
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe prelucrare automată,
inclusiv al creării de profiluri, care are
consecințe juridice pentru dumneavoastră
sau vă afectează semnificativ într-un mod
similar.

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării
datelor referitoare la dumneavoastră,
din motive legitime și imperioase.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificabilă
(direct sau indirect). 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.
Exemple: numele, adresa de e-mail, dosarul anual de evaluare și fișele medicale, dar și informații
identificabile indirect, cum ar fi numărul de angajat, adresa IP, jurnalele de conectare, numărul de fax,
datele biometrice etc.
Prin operator se înțelege instituția sau organismul care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării
de date cu caracter personal. În special, operatorul are obligația de a asigura calitatea datelor și, în
cazul instituțiilor și organismelor UE, de a notifica responsabilul cu protecția datelor (RPD) cu privire
la operațiunea de prelucrare. În plus, operatorul este răspunzător și pentru măsurile de securitate prin
care se protejează datele. Operatorul este și entitatea care primește cererile de exercitare a drepturilor
de la persoanele vizate. Operatorul trebuie să coopereze cu RPD și poate să îi solicite opinia cu privire
la orice întrebare legată de protecția datelor.
Prin prelucrare se înțelege 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.
Exemple: procedura de recrutare, procedura de acordare a granturilor, enumerarea experților externi,
gestionarea unui eveniment, publicarea unor imagini, crearea unei platforme online colaborative
pentru cetățeni sau pentru membrii personalului.
Prelucrarea are loc și în situațiile în care instituțiile europene furnizează statelor membre un instrument
sau o soluție tehnică menită să înlesnească schimbul de informații, păstrând totodată accesul la
datele cu caracter personal în cauză sau păstrând un registru al jurnalelor de conectare la platformă.

Pentru a afla mai multe despre noile norme privind protecția datelor, citiți și alte
fișe informative ale noastre:
•

Documenting data processing: The EDPS guide to ensuring
accountability (Documentarea prelucrării datelor: Ghidul AEPD
pentru asumarea responsabilității)

•

New data protection rules for EU institutions and how they affect YOU
(Noi norme de protecție a datelor pentru instituțiile UE și modul în
care acestea vă afectează pe DUMNEAVOASTRĂ)
sau consultați site-ul AEPD (www.edps.europa.eu)

Această fișă informativă este emisă de Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor (AEPD), o autoritate independentă a UE înființată în 2004:
•

pentru a monitoriza modul în care instituțiile și organismele UE prelucrează
datele cu caracter personal;

•

pentru a oferi consultanță pe marginea legislației privind protecția datelor;

•

pentru a coopera cu autoritățile similare pentru a asigura o protecție
consecventă a datelor.

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor

