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Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o instituție independentă a UE, răspunzătoare, conform 
articolului 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1), „În ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal… să se asigure de respectarea de către instituțiile și organismele comu
nitare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și, în special, a dreptului lor la intimitate”, și „…de 
consilierea instituțiilor și organismelor comunitare și a persoanelor vizate asupra tuturor aspectelor privind prelucrarea 
de date cu caracter personal”. A fost numit în luna decembrie 2014 împreună cu Supraveghetorul Adjunct cu condiția 
specifică de a fi mai constructiv și mai proactiv. AEPD a publicat în martie 2015 o strategie pe cinci ani în care arăta 
cum intenționează să implementeze această condiție și că urmează să fie răspunzătoare de acest lucru.

Prezentul Aviz apare în urma Avizului anterior al AEPD privitor la Regulamentul general privind protecția datelor, care 
își propunea să asiste principalele instituții ale UE să ajungă la consensul potrivit în legătură cu pachetul de reglementări 
aplicabile, orientate către viitor, ce susține drepturile și libertățile individului. Ca și Avizul privind sănătatea mobilă de la 
începutul anului 2015, acesta abordează problema digitalizării protecției datelor – al treilea obiectiv al Strategiei AEPD – 
„adaptarea principiilor de protecția datelor existente pentru a se potrivi cu arena digitală globală”, ținând cont și de 
planurile UE pentru Piața unică digitală. Este compatibil cu abordarea Grupului de lucru prevăzut la articolului 29 asu
pra aspectelor de protecția datelor în legătură cu folosirea de noi tehnologii, cum ar fi „Internetul Tuturor Lucrurilor”, la 
care AEPD a contribuit ca membru deplin al grupului.

„Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.”

Articolul 1, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal au devenit mai importante 
decât oricând pentru protecția demnității umane. Ele sunt consfințite în Tratatele UE și în Carta Drepturilor Funda
mentale a Uniunii Europene. Ele permit indivizilor să-și dezvolte propriile personalități, să ducă vieți independente, să 
inoveze și să-și exercite alte drepturi și libertăți. Principiile de protecție a datelor definite în Carta Uniunii Europene - 
necesitate, proporționalitate, echitate, minimizarea datelor, limitarea scopului, consimțământ și transparență - se aplică 
întregii prelucrări de date, atât culegerii datelor cât și folosirii acestora.

Tehnologia nu ar trebui să dicteze valori și drepturi, dar nici relația dintre acestea nu ar trebui redusă la o falsă 
dicotomie. Revoluția digitală promite beneficii pentru sănătate, mediu, dezvoltarea internațională și eficiența econo
mică. ținând cont de planurile UE referitoare la o piață unică digitală, informatica „în cloud”, „internetul obiectelor”, 
„megadatele” și alte tehnologii sunt considerate esențiale pentru competitivitate și dezvoltare. Modelele comerciale 
exploatează noi capacități pentru colectarea în masă, transmiterea instantanee, combinarea și reutilizarea informațiilor 
cu caracter personal în scopuri neprevăzute și sunt justificate de politici de confidențialitate lungi și impenetrabile. Acest 
lucru supune principiile protecției datelor la noi presiuni, simțindu-se nevoia unei gândiri noi privind modul în care 
sunt aplicate.

În mediul digital din zilele noastre, respectarea legii nu este de ajuns; trebuie să ținem cont de dimensiunea 
etică a prelucrării datelor. Cadrul de reglementare al UE lasă deja loc pentru decizii și protecții flexibile, de la caz la 
caz, în manipularea informațiilor cu caracter personal. Reforma cadrului de reglementare va fi un mare pas înainte. Însă 
există probleme mai adânci în ceea ce privește impactul tendințelor din societatea antrenată de date asupra demnității, 
libertății individului și funcționării democrației.

Aceste probleme au implicații inginerești, filozofice, juridice și morale. Prezentul Aviz scoate în evidență câteva 
tendințe tehnologice majore ce ar putea presupune o prelucrare inacceptabilă a informațiilor cu caracter personal sau ar 
putea interfera cu dreptul la viață privată. Acesta conturează un „ecosistem de protecție a megadatelor” pe patru niveluri 
pentru a răspunde provocării digitale: un efort colectiv, sprijinit de considerente etice.

1. O reglementare orientată către viitor a prelucrării datelor și a respectării drepturilor la viață privată și la protecția 
datelor.

(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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2. Controlori responsabili, care stabilesc prelucrarea informațiilor cu caracter personal.

3. Inginerie și concepție a produselor și serviciilor de prelucrare a datelor care țin cont de viața privată

4. Mai multe drepturi pentru persoanele fizice.

Supraveghetorul european al protecției datelor dorește să stimuleze o discuție deschisă și informată în interio
rul și în exteriorul UE, care să implice societatea civilă, proiectanți, întreprinderi, profesori universitari, autorități 
publice și autorități de reglementare. Noul consiliu deontologic pentru protecția datelor din UE pe care îl vom înființa la 
AEPD va ajuta la definirea unei noi etici digitale, care să permită o mai bună conștientizare a beneficiilor tehnologiei 
pentru societate și economie în moduri care să consolideze drepturile și libertățile indivizilor.

4. Concluzie: Este momentul să aprofundăm discuția

Confidențialitatea și protecția datelor sunt o parte a soluției, nu problema. Deocamdată, tehnologia este controlată de 
oameni. Nu este ușor de clasificat categoric aceste posibile evoluții ca fiind bune sau rele, de dorit sau de evitat, avanta
joase sau dăunătoare, acest lucru fiind chiar mai dificil atunci când trebuie observate în context o serie de posibile ten
dințe. Factorii de decizie, dezvoltatorii de tehnologii, dezvoltatorii economici și noi toți trebuie să ne gândim serios dacă 
și cum dorim să influențăm dezvoltarea tehnologiei și aplicarea ei. Însă la fel de important este faptul că UE ia în consi
derare de urgență etica și locul demnității umane în tehnologiile viitorului.

Principiile de protecție a datelor s-au dovedit capabile să apere indivizii și viața lor privată împotriva riscurilor unei 
prelucrări iresponsabile a datelor. S-ar putea însă ca tendințele de astăzi să necesite o abordare complet nouă. Drept 
pentru care deschidem o nouă dezbatere: în ce măsură este suficientă aplicarea principiului echității și al legitimității? 
Comunitatea de protecție a datelor poate juca un nou rol folosind instrumente existente, cum ar fi verificările și auto
rizările prealabile – deoarece niciun alt organism nu este potrivit să examineze o astfel de prelucrare a datelor. Având în 
vedere dezvoltarea cu o viteză amețitoare a tehnologiei, inovației globale și corectitudinii umane, avem ocazia de 
a atrage atenția, de a suscita interesul și de a ajunge la un consens.

Cu prezentul aviz sperăm să oferim un cadru pentru o discuție mai largă și mai amănunțită despre cum poate UE să 
asigure integritatea valorilor sale în timp ce acceptă beneficiile noilor tehnologii.

Adoptat la Bruxelles, 11 septembrie 2015.

Giovanni BUTTARELLI

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
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