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Introducere

|| I n t r o d u c e r e
Anul 2018 a demonstrat puterea și limitările protecției datelor.
La 25 mai 2018, la doi ani de la adoptarea sa, Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) a devenit pe
deplin aplicabil.
Oamenii au observat acest lucru pentru că au fost bombardați cu e-mailuri robot prin care erau informați despre
actualizarea a tot atâtea politici de confidențialitate și, în majoritatea cazurilor, li se cerea să accepte politica respectivă
pentru a putea să utilizeze serviciul în continuare. Deocamdată, companiile par să trateze RGPD mai mult ca pe
o enigmă de natură juridică, încercând astfel să-și păstreze modul de lucru consacrat, în loc să-și adapteze procedurile
pentru a proteja mai bine interesele celor care le utilizează serviciile.
Ar trebui totuși să ne așteptăm ca acest lucru să se schimbe în cursul anului următor.
Cea mai mare amenințare la adresa libertății și a demnității persoanelor decurge din puterea informațională excesivă
a anumitor companii sau operatori și din ecosistemul mai larg, imposibil de restrâns, al entităților care sunt capabile să
adune și să utilizeze aceste informații pentru a urmări activitatea persoanelor, a crea profiluri și a disemina mesaje
țintite.
Cu doar trei luni înainte ca RGPD să intre pe deplin în vigoare, abuzul de date cu caracter personal era știrea principală
și obiectul unor anchete oficiale atât în Parlamentul European, cât și în capitalele mai multor țări, de la Washington DC
până la Londra sau Delhi. Factorii de decizie care elaborează politici publice sunt acum foarte atenți la amenințarea pe
care o prezintă situația actuală, nu doar pentru libertatea consumatorilor în mediul comerțului electronic, ci și pentru
democrația însăși.
Întregul sistem este vulnerabil nu numai la încălcări, ci și la manipularea de către actori cu agende politice care
urmăresc subminarea încrederii și a coeziunii societății. Testul decisiv care va demonstra cât de robust este cu adevărat
regimul juridic al Uniunii Europene va fi integritatea alegerilor pentru Parlamentul European din 2019.
Pentru prevenirea și sancționarea intervențiilor ilegale în timpul alegerilor, va fi foarte importantă aplicarea coerentă
a tuturor normelor, inclusiv a protecției datelor. Din acest motiv, regretăm profund întârzierea adoptării unor norme
actualizate privind confidențialitatea în mediul electronic. Fără aceste norme actualizate care să asigure respectarea
celor mai intime și mai sensibile informații și a comunicațiilor private, companiile și persoanele fizice rămân expuse și
vulnerabile, supuse unui set eterogen de legi ale UE și unei insecurități juridice care nu ne oferă control asupra
identităților noastre digitale.
Cu toate acestea, agenda UE de reformare a protecției datelor a înregistrat o victorie importantă înainte de sfârșitul
anului. La 11 decembrie 2018, intrarea în vigoare a unui RGPD pentru instituțiile UE a făcut ca toate cele 66 de instituții
și organe ale UE pe care le supraveghem, precum și AEPD, să fie supuse aceleiași rigori ca și operatorii vizați de
RGPD.
După doi ani de pregătire intensă, pe parcursul cărora am colaborat strâns nu numai cu omologii noștri cu atribuții de
protecție a datelor din instituții, ci și cu conducerea superioară a acestora, precum și cu alți angajați ai Uniunii Europene,
instituțiile UE sunt acum capabile să fie un exemplu în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor de protecție
a datelor.
În octombrie, la Conferința internațională a comisarilor însărcinați cu protecția datelor și a vieții private, am avut
onoarea de a demonstra angajamentul UE față de etică și de demnitatea umană. Autoritățile pentru protecția datelor
din întreaga lume au deschis conferința prin analizarea impactului inteligenței artificiale asupra omului, iar la sesiunea
publică s-au făcut auzite voci din întreaga lume, de o foarte mare diversitate, care au discutat despre efectele disruptive
ale tehnologiei asupra vieții noastre și au solicitat un nou consens cu privire la noțiunile de bine și de rău în spațiul
digital. Vom continua să creăm prilejuri de conversație pe aceste teme și în 2019, precum și în anii următori.
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La scară mondială, protecția datelor continuă să-și demonstreze importanța geostrategică. Vedem acest lucru în
dezbaterea curentă pe tema Scutului de confidențialitate și în iminenta decizie (reciprocă) referitoare la caracterul
adecvat al garanțiilor de protecție a datelor instituite în Japonia. De asemenea, îl vedem în importanța acordată
protecției datelor în cadrul comunității de aplicare a legii. Rolul nostru practic în calitate de organ de reglementare al
Agenției Europene de Poliție (Europol) este acum bine stabilit, iar la sfârșitul anului 2019 vom prelua un rol similar
pentru Unitatea de Cooperare Judiciară a UE, Eurojust.
Noul Comitet european pentru protecția datelor (CEPD), care și-a început activitatea la 25 mai 2018, se confruntă cu
provocarea uriașă de a dovedi că 29 de autorități independente pot acționa la unison, respectându-și reciproc
abordările și metodele, dar convergând spre o cultură europeană a conformității cu normele, a cărei credibilitate să fie
recunoscută fără nicio urmă de îndoială. Suntem încântați că AEPD a asigurat pe deplin funcția de secretariat
a comitetului chiar din prima zi de aplicare a RGPD și vom continua să oferim sprijin ori de câte ori vom avea ocazia.
Atât Wojciech, cât și eu am ajuns la ultimul an de mandat. În martie 2015 am publicat o strategie prin care ne afirmam
viziunea, obiectivele și acțiunile planificate pentru anii următori. În lunile care urmează vom publica o analiză
a eforturilor pe care le-am depus pentru materializarea acestei strategii, asigurându-ne că ne asumăm răspunderea
atingerii obiectivelor stabilite în 2015.

Giovanni Buttarelli
Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor
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Wojciech Wiewiórowski
Adjunctul Autorității
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@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions #EU as a whole
not any single institution, becoming a
beacon and leader in debates that are
inspiring at global level

În Strategia AEPD 2015-2019 am prezentat viziunea
noastră asupra unei Uniuni Europene care conduce
prin puterea exemplului în dialogul mondial pe tema
protecției datelor și a vieții private în era digitală. Ne-am
stabilit o agendă competitivă și ambițioasă, pe care
ne-am străduit să o aducem la îndeplinire pe parcursul
mandatului actual.
Am făcut pași importanți pentru atingerea acestor
obiective în 2018, un an care ar putea fi considerat de
cotitură atât în istoria protecției datelor, cât și în istoria
AEPD.

O nouă legislație pentru o nouă eră
Unul dintre cele trei obiective stabilite în strategia
noastră a fost acela de a deschide un nou capitol
pentru protecția datelor în UE. Tehnologia se dezvoltă
într-un ritm rapid, iar modul în care trăim, ca indivizi și
ca societate, se schimbă cu aceeași viteză pentru a se
adapta la ea. Consecința logică a fost că și normele UE
privind protecția datelor aveau nevoie de o actualizare,
nu pentru a frâna inovarea, ci pentru a asigura
protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor
fizice în era digitală.
La 25 mai 2018, noul act legislativ în materie de
protecție a datelor a devenit pe deplin aplicabil tuturor
companiilor și organizațiilor care își desfășoară
activitatea în statele membre ale UE. Regulamentul
general privind protecția datelor (RGPD) a reprezentat
primul pas în direcția asigurării unei protecții complete
și efective a datelor cu caracter personal și a vieții
private pentru toți oamenii care trăiesc în UE.

Odată cu acest nou act legislativ a fost instituit și
Comitetul european pentru protecția datelor. Acestui
organism nou, alcătuit din autoritățile pentru protecția
datelor (APD) din cele 28 de state membre ale UE
împreună cu AEPD, i s-a încredințat sarcina de
a asigura aplicarea consecventă a RGPD pe tot
cuprinsul UE. Fiind însărcinați cu asigurarea
secretariatului acestui nou organism al UE, la începutul
anului 2018 am dedicat o parte semnificativă din timpul
și eforturile noastre pentru a pregăti comitetul să
gestioneze un volum mare de muncă încă din prima zi
de aplicare a noului regulament. Am continuat să
oferim sprijin administrativ secretariatului CEPD pe tot
parcursul anului, participând totodată plenar la
activitatea comitetului în calitate de membru.

@EU_EDPS
Memorandum of Understanding signed
between European Data Protection Board
(EDPB) & European Data Protection
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB
plenary meeting today outlining way in
which EDPB and EDPS will cooperate
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Ne-am apropiat cu încă un pas de realizarea unui
cadru cuprinzător pentru protecția datelor odată cu
adoptarea noilor norme pentru instituțiile și organele
UE. La 11 decembrie 2018 a intrat în vigoare
Regulamentul 2018/1725, care a armonizat normele
aplicabile instituțiilor UE cu normele stabilite în RGPD.
În calitate de autoritate de supraveghere a protecției
datelor în instituțiile și organele UE, ne-am confruntat
cu provocarea semnificativă de a ne asigura că toate
aceste instituții și organe sunt pregătite pentru noile
norme. În 2017 am demarat o campanie de vizite,
sesiuni de instruire și reuniuni (vezi Cursuri de formare
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AEPD 2018), care s-au intensificat pe parcursul anului
2018. Scopul acestora a fost să crească gradul de
conștientizare cu privire la noile norme și să contribuie
la asigurarea deținerii de către instituțiile UE
a cunoștințelor și a instrumentelor necesare pentru
punerea lor în practică.

@EU_EDPS
Regulation 2018/1725 on protection of
natural persons w/ regard to processing of
#personaldata by #EUInstitutions, bodies,
offices & agencies enters into force today,
bringing #dataprotection rules for #EUI in
line w/ standards imposed by #GDPR
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Aceste activități au pus un accent specific pe
încurajarea dezvoltării unei culturi a responsabilității în
cadrul instituțiilor UE. Am vrut să ne asigurăm că
acestea respectă normele de protecție a datelor, dar și
că pot demonstra această conformitate. O parte
integrantă a demersului a constat în sensibilizarea lor
cu privire la faptul că prelucrarea datelor cu caracter
personal, chiar și atunci când este realizată în mod
legal, poate pune în pericol drepturile și libertățile
oamenilor. Aceste activități vor continua și în 2019,
deoarece ne străduim să ne asigurăm că instituțiile UE
vor fi un exemplu de urmat în ceea ce privește
aplicarea noilor norme de protecție a datelor.
Utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal în
scopul de urmărire a activității și de creare de profiluri,
dar și rolul tehnologiei în societatea noastră, au
reprezentat subiecte majore de dezbatere publică în
2018. AEPD și comunitatea de protecție a datelor în
general s-au aflat în prima linie a acestei dezbateri,
AEPD contribuind pe două fronturi principale: prin
Avizul privind manipularea online și datele cu caracter
personal și prin Avizul privind protejarea vieții private
din faza de proiectare.
Dacă primul s-a axat pe necesitatea de a extinde
amploarea protecției de care se bucură interesele
persoanelor fizice în societatea digitală de astăzi, cel
de al doilea a căutat să abordeze noile provocări care
decurg din evoluțiile tehnologice și juridice. În ceea ce

6

privește partea juridică, noua generație de norme
privind protecția datelor prevăzute în RGPD, în
Directiva 2016/680 și în Regulamentul 2018/1725
privind prelucrarea datelor cu caracter personal de
către instituțiile UE impune operatorilor să ia în
considerare cele mai avansate măsuri tehnice și
organizatorice pentru a pune în aplicare principiile și
garanțiile de protecție a datelor. Acest lucru presupune
ca autoritățile de supraveghere să fie conștiente de
stadiul actual al acestui domeniu și să îi urmărească
evoluția. Cooperarea în acest sens este de
o importanță crucială pentru aplicarea consecventă
a principiilor avute în vedere. Avizul s-a bazat și pe
eforturile pe care le-am depus împreună cu Rețeaua de
inginerie pentru protecția vieții private pe internet
(Internet Privacy Engineering Network – IPEN) pentru
a încuraja dialogul între factorii de decizie, organele de
reglementare, industrie, mediul universitar și societatea
civilă cu privire la modul în care pot fi concepute noile
tehnologii astfel încât să fie benefice pentru oameni și
pentru societate.
Noile norme privind protecția datelor introduc și
principiul responsabilității. Toți operatorii, inclusiv
instituțiile și organele UE, trebuie să se asigure că pot
să demonstreze conformitatea cu noile norme. Acest
lucru este valabil și pentru gestionarea și guvernanța
infrastructurii și a sistemelor informatice. Pentru a-i
ajuta, ne-am extins catalogul de ghiduri specifice
publicând, printre altele, Ghidul privind utilizarea
serviciilor de tip cloud computing de către administrația
UE și mai multe orientări privind gestionarea și
guvernanța sistemelor informatice. Tot în 2018 am
demarat și un program sistematic de verificare
a respectării orientărilor AEPD de către organele UE.

Găsirea unui echilibru între securitate
și confidențialitate
La 1 mai 2018 s-a împlinit un an de la asumarea de
către AEPD a responsabilității privind supravegherea
prelucrării datelor cu caracter personal pentru
activitățile operaționale ale agenției UE de aplicare
a legii, Europol. Una dintre acțiunile prevăzute în
strategia noastră ca esențială pentru începerea unui
nou capitol în domeniul protecției datelor în UE este
aceea de a promova o conversație matură pe tema
securității și a confidențialității. În calitate de agenție
a UE însărcinată cu asigurarea securității Uniunii
concomitent cu protejarea drepturilor fundamentale la
confidențialitate și la protecția datelor, Europol
ilustrează perfect progresele pe care le facem în acest
domeniu.

Cursuri de formare AEPD

2018
Bruxelles – 31 ianuarie
Am început anul aproape de casă, susținând
un curs de formare pentru Ombudsmanul
European de la Bruxelles (disponibil și pentru
angajații Ombudsmanului de la Strasbourg,
prin legătură video). La curs au participat șefii
de unități și de sectoare, precum și alți membri
relevanți ai personalului.

Bruxelles – 16 februarie (și nu numai)
Am organizat un curs de formare de două ore
pentru managerii UE de la Școala Europeană de
Administrație (EUSA). Nu a fost o sesiune unică –
am revenit la EUSA de încă șase ori pe parcursul
anului. Datorită cursurilor noastre, personalul
EUSA este acum mult mai pregătit să respecte
noul Regulament 2018/1725.

Lisabona – 25 mai
La 25 mai am sărbătorit intrarea în vigoare a
RGPD împreună cu colegii de la Agenția
Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și
de la Observatorul European pentru Droguri și
Toxicomanie (EMCDDA), organizând o sesiune
de formare care i-a pregătit pentru trecerea la
noul regulament.

Bruxelles – 7 iunie
Odată cu începutul verii, ne-am îndreptat spre
Avenue de Beaulieu din Bruxelles pentru a
susține un curs cu privire la noile angajamente
în domeniul protecției datelor pentru angajații
din cadrul DG CLIMA, DG MOVE și alți colegi
interesați.

Maastricht – 26 iunie
La 26 iunie, și încă o dată la 3 decembrie, șeful
departamentului Inspecții din cadrul AEPD s-a
deplasat la Maastricht pentru a susține o
prezentare pentru participanții la Certificarea
EIPA privind protecția datelor. Discuția a durat
două ore și s-a intitulat „Supravegherea modului
de respectare a protecției datelor: rolul
autorităților de protecție a datelor”.

Luxemburg – 30-31 ianuarie
Alți colegi de la AEPD s-au aventurat puțin mai
departe, susținând un curs de două zile pentru
persoanele care lucrează în instituțiile UE cu
sediul la Luxemburg. Au participat peste 200 de
invitați. Cu această ocazie am desfășurat și o
sesiune de formare pentru cadrele de conducere
de nivel înalt, la care au participat reprezentanți
ai Parlamentului European, ai Comisiei, ai CJUE,
ai CCE, ai BEI, ai CdT, ai FEI și ai Chafea.

Atena – 1-2 martie
Acest eveniment de două zile, în cadrul căruia
am oferit cursuri de formare personalului din
cadrul ENISA și Cedefop, a reprezentat o bună
ocazie de reafirmare a obligațiilor actuale
privind protecția datelor și de prezentare a
noilor obligații impuse de regulamentul revizuit.
Cu această ocazie am lansat și un studiu de caz
privind gestionarea evenimentelor, care s-a
dovedit atât de util, încât a fost folosit și la alte
sesiuni de formare oferite în cursul anului.

Bruxelles – 29 mai
La doar patru zile de la intrarea în vigoare a
Regulamentului general privind protecția
datelor (RGPD), AEPD a avut plăcerea de a primi
23 de responsabili cu protecția datelor – plini și
adjuncți – din instituțiile și organismele UE,
recent desemnați cu toții, la un curs de formare
privind protecția efectivă a datelor cu caracter
personal în noua lor calitate. O a doua sesiune,
similară, pentru responsabilii cu protecția
datelor a avut loc la 10 decembrie.

Bruxelles – 14 iunie
Am susținut un seminar online în beneficiul
Oficiului pentru Publicații al UE și al unor
angajați ai Institutului Universitar European care
lucrează în domeniul publicațiilor, al
comunicațiilor, al platformelor de comunicare
socială și în echipe de comunicare prin internet.
Iar activitatea noastră nu s-a încheiat aici. În
aceeași zi am susținut o sesiune de formare
pentru Serviciul European de Acțiune Externă
(SEAE).

Luxemburg – 1-2 octombrie
La invitația Curții de Justiție a Uniunii Europene
(CJUE), ne-am întors la Luxemburg pentru a
susține un curs pe tema noului regulament. Au
participat peste 400 de invitați, din partea mai
multor instituții ale UE.

Stockholm – 18 septembrie
Am susținut o sesiune de formare în cadrul
reuniunii anuale a rețelei de administratori de site
din cadrul agențiilor și organismelor UE. Aceasta
s-a dovedit o ocazie excelentă de a interacționa
direct cu responsabilii de comunicare ai UE pe
tematica protecției datelor.

Bruxelles – 7 noiembrie
Am susținut un curs de formare pe tema
protecției
datelor
pentru
DG
FISMA,
departamentul Comisiei care răspunde de
politica UE în domeniul financiar-bancar, în
cadrul căruia am abordat noțiuni de bază privind
protecția datelor, drepturile persoanelor vizate și
un studiu de caz referitor la gestionarea
evenimentelor.

Bruxelles – 20 noiembrie
Cu doar o zi înainte de publicarea
Regulamentului (UE) 2018/1725, a avut loc
ultima sesiune de formare din 2018 destinată
personalului
Autorității
AELS
de
Supraveghere.

Paris – 26 noiembrie
Spre sfârșitul anului calendaristic, AEPD s-a
deplasat la Institutul pentru Studii de
Securitate al Uniunii Europene din Paris
pentru o vizită de conformitate. În prezența
directorului adjunct Wojciech Wiewiórowski,
echipa S&E a susținut un curs pe tema noului
regulament.
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Bruxelles – 23 octombrie
Comisia Europeană și autoritățile naționale din
domeniul concurenței din toate statele membre
ale UE colaborează prin intermediul Rețelei
europene în domeniul concurenței (REC). În
octombrie am făcut o vizită la DG COMP, cu
scopul de a oferi rețelei îndrumări cu privire la
protecția datelor în cadrul investigațiilor și al
inspecțiilor.

Torino – 20-21 septembrie
La cererea Fundației Europene de Formare (ETF),
am trecut în revistă studii de caz privind protecția
datelor cu colegi din cadrul unor entități diverse,
printre care participanți din cadrul ETF, de la
Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară (EFSA), de la Centrul Comun de
Cercetare (JRC) și de la Institutul Universitar
European (EUI).

Frankfurt – 12 noiembrie
La jumătatea lunii noiembrie ne-am deplasat în
Germania pentru a susține un curs de formare cu
privire la aspecte legate de protecția datelor în
domeniul supravegherii bancare, în colaborare
cu responsabilul cu protecția datelor al Băncii
Centrale Europene (BCE), în beneficiul sectorului
privat (Union Investment), al personalului BCE și
al personalului Autorității Europene de Asigurări
și Pensii Ocupaționale (EIOPA) de la Frankfurt.

Bruxelles – 21 noiembrie
La 21 noiembrie, AEPD a susținut o prezentare
în fața Comitetului pentru securitatea aviației
civile din cadrul DG MOVE.

Bruxelles – 3 decembrie
AEPD a încheiat sesiunile de formare ale anului în
același loc în care le-a început, adică acasă, la
Bruxelles. Am susținut cursuri de formare pentru
DG COMM și alte direcții ale Comisiei Europene
cu privire la modul în care evenimentele
organizate de acestea ar putea fi afectate de noul
regulament.

2018 – Prezentare generală

@EU_EDPS
1.5 year of very fruitful & sincere
cooperation: #EDPS supervision of
@Europol aiming to ensure that #Europol
as #controller embeds #dataprotection in
all operations under their responsibility
#accountability @W_Wiewiorowski
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group
on Europol

Păstrăm în continuare o relație strânsă cu responsabilul
cu protecția datelor (RPD) și cu Unitatea pentru Funcția
de Protecție a Datelor (FPD) din cadrul Europol, ceea
ce ne dă siguranța că suntem capabili să anticipăm
eventualele probleme și să planificăm activitățile
viitoare. În mai 2018 am efectuat o a doua inspecție
a activităților de prelucrare a datelor în cadrul agenției
și am continuat să oferim consultanță și să gestionăm
plângerile atunci când a fost necesar.
Securitatea granițelor UE rămâne un subiect fierbinte,
iar legiuitorul UE a prezentat în 2018 mai multe
propuneri noi menite să sporească securitatea și să
îmbunătățească gestionarea frontierelor. Chiar dacă
recunoaștem necesitatea unei mai mari securități în
cadrul UE, aceasta nu trebuie să se realizeze în
detrimentul protecției datelor și al confidențialității.

@EU_EDPS
#EDPS calls for wider debate on the
future of information sharing in the #EU.
Read the EDPS opinion on the
#interoperability between the EU largescale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release
http://europa.eu/!uW44UM

Facilitarea elaborării de politici responsabile și avizate
este o altă acțiune necesară pentru deschiderea unui
nou capitol în domeniul protecției datelor în UE. În
acest sens, în 2018 am emis mai multe avize privind
politica UE propusă în domeniul frontierelor. Unul dintre
acestea s-a axat pe viitorul schimbului de informații în
UE, abordând cele două propuneri de regulamente
menite să instituite un cadru de interoperabilitate între
sistemele informatice la scară largă ale UE. Deoarece
implicațiile acestor propuneri asupra protecției datelor
și asupra altor drepturi și libertăți fundamentale sunt
incerte, vom lansa o dezbatere pe această temă la
începutul anului 2019 pentru a le explora în detaliu.
Tot în acest sens, am continuat să cooperăm strâns cu
autoritățile pentru protecția datelor pentru a asigura
supravegherea efectivă și coordonată a bazelor de
date informatice la scară largă ale UE, utilizate pentru
sprijinirea politicilor UE privind azilul, gestionarea
frontierelor, cooperarea polițienească și migrația.

Dezvoltarea de parteneriate
Facilitarea elaborării de politici responsabile și avizate
nu se limitează însă nici pe departe la domeniul politicii
UE în materie de securitate și de frontiere. În 2018,
AEPD a emis 11 avize, dintre care două la cererea
Consiliului, pe teme variate – de la competența în
chestiuni matrimoniale la interoperabilitatea sistemelor
informatice la scară largă ale UE.
De asemenea, am emis 14 seturi de comentarii
formale. Acestea sunt echivalente avizelor, dar sunt de
obicei mai scurte și mai tehnice. Unele comentarii
ne-au fost solicitate în mod expres de Parlamentul
European sau de una dintre comisiile sale și nu au vizat
propunerile legislative inițiale, ci proiectele de
modificări și rezultatele negocierilor dintre colegiuitori.
Dacă punem la socoteală și cele peste 30 de consultări
informale pe care le-am realizat pe marginea
proiectelor de propuneri ale Comisiei, aceste cifre
demonstrează în mod clar relevanța și necesitatea
sporită de consultanță din partea unor experți
independenți cu privire la implicațiile inițiativelor UE în
domeniul protecției datelor, precum și interesul din ce
în ce mai mare al partenerilor instituționali din UE.
Așteptăm cu nerăbdare să continuăm această
cooperare reciproc avantajoasă în următorii ani, în
contextul consolidării competențelor de consultare
legislativă prin noul Regulament 2018/1725.

9
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De asemenea, ne-am continuat eforturile prin care ne
asigurăm că activitățile din cadrul instituțiilor UE se
desfășoară în conformitate cu legile relevante privind
protecția datelor. În acest sens, am emis avize
preliminare, am investigat plângerile și am monitorizat
conformitatea prin diferitele instrumente de care
dispunem.
În baza strategiei, AEPD se angajează să creeze
parteneriate în vederea unei convergențe sporite
a protecției datelor la nivel global. Deși datele circulă
peste granițe, într-un flux internațional, normele privind
protecția datelor se stabilesc mai ales la nivel național
sau, în cel mai bun caz, regional.
Având în vedere acest lucru, vom continua să
colaborăm cu partenerii noștri regionali și internaționali
pentru a integra protecția datelor în acordurile
internaționale și pentru a asigura protecția consecventă
a datelor cu caracter personal la nivel mondial.

@EU_EDPS
Glad #EDPS has strongly contributed to a
balanced @EU_EDPB opinion of
paramount importance on the first #GDPR
adequacy finding: Not a red light, but
improvements are recommended to
achieve a robust #EU & #Japan
#dataprotection deal

De asemenea, suntem implicați în discuții pe marginea
deciziilor de constatare a caracterului adecvat. Acestea
sunt acorduri încheiate de Comisia Europeană în
numele statelor membre ale UE și prevăd transferul de
date din statele UE către țări terțe ale căror norme de
protecție a datelor se consideră că oferă o protecție
adecvată. Mai exact, în 2018 am contribuit la cea de
a doua revizuire comună a Scutului de confidențialitate
UE-SUA și la Avizul CEPD privind acordul de adecvare
propus cu Japonia.

Etica digitală și conferința internațională
Am lansat Inițiativa AEPD în materie de etică în 2015,
ca parte a angajamentului nostru de a crea parteneriate
globale. Ne-am dorit să generăm o discuție la nivel
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global asupra modului în care pot fi susținute drepturile
și valorile noastre fundamentale în era digitală.
Acum, trei ani mai târziu, etica digitală reprezintă un
subiect important pe agenda internațională.

@EU_EDPS
#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018
Olympic Games on #Privacy “Choose humanity: putting the dignity
back into digital”. The 40th International
Conference will explore the human
dimension of new technologies.
#DebatingEthics @icdppc2018

Am început anul 2018 publicând Raportul Grupului
consultativ pentru etică. Raportul este un instrument
util care ne ajută să înțelegem cum a schimbat revoluția
digitală modul în care ne trăim viața, atât ca indivizi, cât
și ca societate. De asemenea, raportul subliniază
schimbările și provocările pe care le implică acest lucru
din punctul de vedere al protecției datelor. De aici, am
reușit să ne extindem cercetarea către un public mult
mai larg, printr-o consultare publică lansată la începutul
verii 2018. Rezultatele consultării au evidențiat
importanța efectuării de progrese în direcția eticii și
necesitatea ca autoritățile de protecție a datelor să
joace un rol proactiv în acest sens.
Însă ceea ce a înscris cu adevărat discuția privind etica
digitală pe agenda internațională a fost Conferința
internațională a comisarilor însărcinați cu protecția
datelor și a vieții private, pe care Giovanni Buttarelli –
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor –
a denumit-o Olimpiada protecției datelor.
Sesiunea publică a conferinței internaționale a avut ca
temă Dezbaterea eticii: demnitatea și respectul într-o
viață dominată de date. Beneficiind de participarea
a peste 1 000 de persoane provenind dintr-o mare
varietate de medii, naționalități și profesii diferite, de
prezența unor vorbitori de renume și de o acoperire
considerabilă în mass-media, evenimentul a contribuit
la promovarea dezbaterii pe această temă și a înscris
noi probleme etice și juridice ca priorități pe agenda
autorităților de protecție a datelor și a altor autorități din
întreaga lume. AEPD este considerată în prezent un
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lider în acest domeniu și va depune eforturi susținute
pentru ca dezbaterea să avanseze.

ecou al dezbaterii privind etica digitală în rândul celui
mai larg public posibil.

Administrarea internă
Ca urmare a extinderii rolului și responsabilităților
noastre, calitatea administrării interne a devenit mai
importantă ca oricând pentru asigurarea capacității de
a ne putea atinge obiectivele.
În 2018, unitatea Resurse Umane, Buget și
Administrație (RUBA) din cadrul AEPD s-a achitat de
două sarcini pregătitoare deosebit de consistente.
Lucrările de pregătire a noului secretariat al CEPD s-au
intensificat semnificativ, pentru ca acesta să fie pregătit
din punct de vedere administrativ și logistic să își
înceapă activitatea la 25 mai 2018. Printre altele, a fost
necesar să se asigure faptul că toți membrii
personalului CEPD se supun acelorași reguli ca și cei
care lucrează pentru AEPD și că pot beneficia de
aceleași drepturi.

@EU_EDPS
The key word of #GDPRforEUI is
#accountability. It means that personal
data protection should be embedded in
culture of organizations. Comply with
#dataprotection law & demonstrate your
compliance! Read our factsheet
https://europa.eu/!PY43hU & watch video
https://europa.eu/!MM88bY

În așteptarea noului Regulament privind protecția
datelor pentru instituțiile UE, a trebuit, de asemenea,
să ne asigurăm că toate deciziile luate de unitatea RU
din cadrul AEPD respectă noile norme. Prin urmare,
am efectuat o trecere în revistă completă a tuturor
activităților de prelucrare a datelor desfășurate de
această unitate și ne-am revizuit abordarea în funcție
de necesități.

În decembrie 2018, ne-am îndreptat atenția asupra
noului Regulament privind protecția datelor pentru
instituțiile UE. Campania noastră de comunicare a fost
concepută pentru a completa și a consolida activitățile
de sensibilizare curente. Ea a urmărit să asigure că nu
doar membrii personalului UE, ci și persoanele din
afara instituțiilor UE cunosc noile norme și modul în
care ar putea fi afectate de acestea.

Pe lângă o serie de inițiative menite să îmbunătățească
politicile noastre în domeniul resurselor umane, am
lansat un nou concurs general pentru a crea o rezervă
de experți înalt calificați în domeniul protecției datelor
în vederea satisfacerii nevoilor noastre viitoare de
recrutare. Odată cu trecerea în 2019, obiectivul nostru
principal este asigurarea unui mediu de lucru eficient și
plăcut pentru toți cei care lucrează la AEPD.

Având în vedere că prezența și influența globală
a AEPD vor continua probabil să crească, anticipăm că
vom avea un an încărcat și în 2019.

Comunicarea privind protecția datelor
Importanța activităților de comunicare ale AEPD
a crescut considerabil în ultimii ani. O comunicare
efectivă este esențială pentru a ne asigura că putem
atinge obiectivele stabilite în strategie. Dacă nu este
vizibilă, activitatea noastră nu poate avea impactul
necesar.
Pe lângă consolidarea eforturilor de îmbunătățire și de
sporire a impactului pe care îl are prezența noastre
online, am lansat și am derulat două campanii de
comunicare. Eforturile noastre de comunicare pentru
conferința internațională din 2018 nu numai că au
contribuit la succesul conferinței, dar au asigurat și un

Indicatori-cheie de performanță
pentru 2018
Utilizăm o serie de indicatori-cheie de performanță
(ICP) care ne ajută să ne monitorizăm performanța.
Acest lucru ne asigură că ne putem adapta activitățile,
dacă este necesar, pentru a mări impactul muncii
noastre și eficiența utilizării resurselor de care
dispunem. Acești indicatori reflectă obiectivele
strategice și planul de acțiune definite în strategia
noastră pentru perioada 2015-2019.
Tabloul ICP de mai jos conține o scurtă descriere
a fiecărui indicator și rezultatele la 31 decembrie 2018.
În majoritatea cazurilor, aceste rezultate sunt măsurate
în raport cu obiectivele inițiale.
În 2018 am atins sau am depășit, în unele cazuri
semnificativ, obiectivele stabilite pentru majoritatea
ICP. Acest lucru arată că realizarea obiectivelor
11
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strategice relevante se desfășoară conform planului și
că nu sunt necesare măsuri de remediere.
În două cazuri nu avem rezultate de monitorizare. În
cazul ICP 6, am ales ca în cursul anului 2018 să nu
publicăm o listă de priorități, ci să monitorizăm și să
prioritizăm activitățile noastre de politică în raport
cu acțiunile prioritare relevante prezentate în
strategie. Am luat această decizie deoarece am
considerat că este o modalitate mai eficientă de
a ne asigura de îndeplinirea obiectivelor stabilite în
Strategia AEPD.

12

În cazul ICP 7, în prezent nu putem măsura cu precizie
numărul de vizitatori ai site-ului AEPD, din cauza
modificării politicii de cookie-uri și de urmărire pe
site-ul nostru. Această modificare este menită să ofere
utilizatorilor site-ului posibilitatea de a alege în mod
conștient, printr-o clauză opt-in, urmărirea activității lor
online pe site-ul AEPD. Prin urmare, ea va asigura că
site-ul este cât mai favorabil protecției datelor. Din
acest motiv, rezultatele pentru ICP 7 nu sunt complete.
Obiectivul pentru ICP 4 este reajustat anual, în
conformitate cu ciclul legislativ.
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REZULTATE LA
31.12.2018

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

ȚINTA 2018

Obiectiv 1 – Asigurarea protecției datelor în mediul digital
ICP 1
Indicator
intern
ICP 2
Indicator
intern și
extern

Numărul de inițiative care promovează tehnologiile
pentru creșterea gradului de confidențialitate și
protecția datelor organizate sau coorganizate de
AEPD

9

9 inițiative

Numărul de activități axate pe soluții de politică
multidisciplinare (interne și externe)

8

8 activități

31

10 cazuri

Obiectivul 2 – Dezvoltarea de parteneriate globale
ICP 3
Indicator
intern

Numărul de cazuri tratate la nivel internațional (CEPD,
Consiliul Europei, OCDE, GPEN, conferințe
internaționale) la care AEPD a oferit o contribuție
scrisă însemnată

Obiectivul 3 – Deschiderea unui nou capitol privind protecția datelor în UE
ICP 4

Nivelul de interes al părților interesate (COM, PE,
Consiliul, APD etc.)

15

10 consultări

Nivelul de satisfacție al responsabililor cu protecția
datelor/coordonatorilor pentru protecția datelor/
operatorilor în ceea ce privește cooperarea cu AEPD
și îndrumarea oferită, inclusiv satisfacția persoanelor
vizate în ceea ce privește formarea

95%

70%

Rata de tratare a cazurilor de pe lista de prioritate
a AEPD (actualizată periodic) prin comentarii informale
și avize oficiale

Nu este cazul

Nu este cazul

Numărul de accesări ale site-ului AEPD

Nu este cazul

• 195 715 accesări ale
site-ului (rezultate
2015)

Indicator
extern

Numărul de persoane care urmăresc contul de Twitter
al AEPD

14 000

• 9 407 urmăritori
(rezultate 2017) +
10%

ICP 8

Nivelul de satisfacție al personalului

75%

75%

Execuția bugetară

93,8%

90%

Indicator
extern
ICP 5
Indicator
extern

ICP 6
Indicator
intern

Factori determinanți – Comunicare și gestionarea resurselor
ICP 7
Indicator
compozit

Indicator
intern
ICP 9
Indicator
intern
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|| P r i n c i p a l e l e

obiec tive pentr u 2019

Următoarele obiective au fost selectate pentru anul
2019 în cadrul Strategiei generale pentru 2015-2019.
Vom raporta cu privire la rezultate în Raportul anual
2019.

Asigurarea aplicării corecte
a Regulamentului 2018/1725
Noile norme de protecție a datelor pentru instituțiile și
organele UE au devenit pe deplin aplicabile la 11
decembrie 2018. În 2019 ne vom continua campania
menită să asigure că atât persoanele care lucrează
pentru instituțiile UE, cât și cele din afara acestora pot
ajunge la o mai bună înțelegere a cerințelor noului
regulament și la o conștientizare sporită a riscurilor pe
care le presupune prelucrarea datelor cu caracter
personal.
În cadrul instituțiilor UE, vom continua să ne axăm pe
încurajarea dezvoltării unei culturi a responsabilității.
Acest lucru presupune înzestrarea responsabililor cu
protecția datelor (RPD), a conducerii și a membrilor
personalului UE cu cunoștințele și instrumentele
necesare nu doar pentru a se conforma, ci și pentru
a putea să demonstreze această conformare.

Furnizarea de orientări privind necesitatea
și proporționalitatea
În 2019, vom finaliza demersurile de realizare a unei
metodologii pe care să o urmeze legiuitorul UE atunci
când evaluează necesitatea și proporționalitatea
măsurilor legislative cu impact asupra drepturilor
fundamentale la viață privată și la protecția datelor.
Concret, vom elabora linii directoare privind
proporționalitatea, încheind activitatea pe care am
început-o cu publicarea Ghidului de evaluare a necesității
în aprilie 2017. Prin aceste lucrări, ne propunem să oferim
instituțiilor UE un cadru care să le ajute să adopte
o abordare proactivă a instituirii garanțiilor de protecție
a datelor în politica Uniunii Europene.

Facilitarea unei dezbateri mai ample
privind interoperabilitatea

Un nou temei juridic pentru activitățile de
politică și de consultare

În Avizul nostru din 2018 privind interoperabilitatea între
sistemele informatice la scară largă ale UE, am solicitat
o dezbatere mai amplă cu privire la viitorul acestor
sisteme, la guvernanța lor și la modul în care pot fi
protejate drepturile fundamentale în acest domeniu.
Vom lansa această dezbatere în 2019, împreună cu un
grup de experți cu înaltă calificare în domeniu, la
Conferința anuală privind calculatoarele, viața privată și
protecția datelor, care va avea loc la Bruxelles, în
perioada 30 ianuarie-1 februarie 2019.

Regulamentul 2018/1725 consolidează rolul AEPD în
activitățile noastre de politică și de consultare. Comisia
Europeană are acum obligația explicită de a consulta
AEPD în cazuri specifice, iar noi trebuie să-i oferim
consiliere în termen de opt săptămâni de la primirea
solicitării. Noua legislație permite și emiterea de avize
comune împreună cu Comitetul european pentru
protecția datelor (CEPD).

Noul Regulament 2018/1725 prevede un model unic de
supraveghere coordonată a sistemelor informatice la
scară largă ale UE și a organelor, oficiilor și agențiilor
UE, care urmează să fie realizată de AEPD și de
autoritățile naționale de supraveghere. Împreună cu
partenerii noștri din cadrul APD naționale, vom reflecta
asupra viitorului supravegherii coordonate pe parcursul
anului 2019.

În 2019, vom colabora cu Comisia și cu CEPD pentru
a ne asigura că sunt instituite proceduri adecvate
pentru sprijinirea acestor dispoziții noi, ne vom revizui
și ne vom actualiza normele interne și alte documente
de orientare relevante. De asemenea, vom rămâne la
dispoziția Comisiei Europene, a Parlamentului
European și a Consiliului pentru a oferi consiliere
formală sau informală în orice moment al procesului
decizional.
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Securizarea informațiilor
Noul Regulament privind protecția datelor în instituțiile
UE introduce concepte noi care subliniază importanța
securității informațiilor. Printre acestea se numără
notificările obligatorii în caz de încălcare a securității
datelor și utilizarea pseudonimizării ca măsură de
securitate recunoscută.

Principalele obiective pentru 2019

Pentru a reuși acest lucru, va trebui să ne sporim
capacitatea și competența de a supraveghea și de
a evalua măsurile adoptate de instituțiile UE pentru
asigurarea conformității. De asemenea, trebuie să fim
capabili să reacționăm rapid la notificările privind
încălcarea securității datelor și alte incidente de
securitate, pentru a asigura limitarea eventualelor
efecte negative asupra drepturilor fundamentale ale
persoanelor fizice. Vom continua să realizăm inspecții
axate pe aspectele tehnologice, în special pe cele care
țin de sistemele informatice la scară largă și de
domeniul securității și al aplicării legii.

Gestionarea trecerii la supravegherea
Eurojust
Dat fiind că rolul nostru de supraveghere la Europol
este acum bine stabilit, în 2019 AEPD va prelua sarcina
de a supraveghea prelucrarea datelor cu caracter
personal de către o altă agenție a UE care lucrează în
domeniul justiției și al afacerilor interne: Eurojust.
La 6 noiembrie 2018 a fost adoptat un nou cadru juridic
pentru Eurojust, care include noi norme privind
protecția datelor specifice activităților agenției. Acesta
prevede exercitarea unui rol de supraveghere de către
AEPD. În pregătirea noului rol, personalul AEPD va
organiza sesiuni de formare internă și externă
referitoare la supravegherea Eurojust, toate menite să
ne asigure că suntem pregătiți să ne asumăm noul rol
la sfârșitul anului 2019.

Realizarea protecției datelor începând cu
momentul conceperii și în mod implicit în
instituțiile UE
În conformitate cu noile norme privind protecția datelor,
instituțiile UE au obligația de a respecta principiul
protecției datelor începând cu momentul conceperii și
în mod implicit atunci când elaborează și utilizează
sisteme de prelucrare a datelor. În consecință, în 2019
ne vom intensifica eforturile de identificare și de
promovare a unor soluții tehnologice practice. Aceasta
va presupune monitorizarea regulată a evoluțiilor în
domeniul TIC, pentru a oferi orientări și formare privind
realizarea tehnică a protecției datelor.

Orientări în materie de tehnologie
și protecția datelor
În 2018 am publicat ghiduri privind protecția datelor cu
caracter personal în guvernanța și gestionarea
sistemelor informatice, în cloud computing și în

notificările privind încălcarea securității datelor. În 2019
vom publica ghiduri actualizate care vor viza creșterea
responsabilității în domeniul informatic și vom oferi
consiliere strategică cu privire la tehnologii sau
metodologii specifice, cu accent special pe securitate.
Pentru a asigura coerența cu recomandările și
practicile altor autorități de protecție a datelor (APD),
vom urma orientările CEPD referitoare la subiectele
respective și vom contribui la activitatea de armonizare
a orientărilor.
De asemenea, vom continua să cooperăm cu partenerii
noștri internaționali în domeniul tehnologiei și al protecției
datelor, inclusiv în cadrul Conferinței internaționale
a comisarilor însărcinați cu protecția datelor și a vieții
private și al grupurilor de lucru constituite în contextul
conferinței, precum și în cadrul Grupului internațional de
lucru privind protecția datelor în telecomunicații (cunoscut
sub numele de Grupul de la Berlin).
Prin efectuarea de inspecții și investigații, vom continua
să depunem eforturi pentru a evalua măsura în care
este respectată protecția datelor în cadrul instituțiilor
UE. În măsura posibilului, ne vom strădui să efectuăm
aceste investigații de la distanță, din laboratorul AEPD.

Sprijinirea Rețelei de inginerie pentru
protecția vieții private pe internet (IPEN)
Rețeaua IPEN, formată din experți în tehnologie și
viață privată din cadrul autorităților de protecție
a datelor, al industriei, al mediului universitar și al
societății civile, va juca un rol important în transpunerea
principiilor legate de protecția datelor în cerințe de
natură inginerească. Vom ajuta rețeaua să-și intensifice
eforturile de promovare a tehnologiilor care respectă
viața privată și a tehnicilor de inginerie care țin seama
de aceste aspecte. Concret, ne vom concentra
eforturile pe transpunerea principiului protejării vieții
private din faza de proiectare în cerințele de natură
inginerească și pe facilitarea unui schimb de soluții
tehnice pentru problemele legate de viața privată între
ingineri și experții în materie de viață privată, prin
ateliere și prezentări în cadrul unor evenimente publice.
Noua obligație legală de aplicare a principiului
protecției datelor începând cu momentul conceperii și
în mod implicit în proiectarea și exploatarea sistemelor
informatice utilizate pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal a sporit importanța activității în acest
domeniu, în special în ceea ce privește determinarea
stadiului actual al tehnologiei și a dezvoltării acestuia
ca criteriu de referință pentru activitățile de
supraveghere și asigurare a aplicării legii.

15

Principalele obiective pentru 2019

Continuarea cooperării cu partenerii UE și
cu partenerii internaționali
Odată cu intrarea deplină în vigoare a noilor acte
legislative ale UE, cooperarea cu partenerii noștri
pentru protecția datelor din UE și din restul lumii este
mai importantă ca oricând. Cooperarea cu autoritățile
de protecție a datelor din statele membre va continua
pe mai multe niveluri, în special în cadrul CEPD, în care
vom pune accentul pe continuarea implicării active în
activitatea subgrupului „Dispoziții-cheie” și pe
activitatea ca membru al echipei de redactare
însărcinată cu elaborarea amendamentelor la
Regulamentul de procedură al CEPD.
C o lab o r ând în c o nt inuare c u o r ganiz aț iile
internaționale, la jumătatea anului 2019 vom organiza
un atelier care va avea loc la Paris. Eforturile noastre
de promovare a unui dialog internațional cu autorități,
organizații și alte grupuri din afara UE vor rămâne, de
asemenea, o prioritate.

Menținerea avântului luat de Inițiativa
în materie de etică
După succesul Conferinței internaționale a comisarilor
însărcinați cu protecția datelor și a vieții private din
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2018, provocarea noastră este acum să ne asigurăm
că avântul luat nu se va stinge. La unul dintre
evenimentele din c adr ul Confer inței pr ivind
calculatoarele, viața privată și protecția datelor
(CPDP) de la începutul anului 2019, vom lansa câteva
activități noi care vizează exact acest lucru. Iată
câteva exemple:
•

o serie de conversații publice sub formă de
videoconferințe, streaming pe internet sau
podcasturi, cu experți din diverse domenii, inclusiv
din cadrul APD;

•

articole de opinie ale unor lideri de opinie pe tema
eticii digitale, care vor fi postate online;

•

un nou aviz al AEPD privind etica, bazat pe Avizul
din 2015 și pe Raportul Grupului consultativ pentru
etică;

•

un eveniment secundar pe tema eticii, care va avea
loc cu ocazia Conferinței internaționale a comisarilor
însărcinați cu protecția datelor și a vieții private din
2019.

Prin aceste activități, sperăm să facem progrese
constante în direcția unui consens internațional privind
etica digitală.

Contactați UE
În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai
apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro
La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest
serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE
Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://
europa.eu/european-union/index_ro
Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://publications.europa.eu/ro/
publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul
dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).
Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile
lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu
Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi
descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.
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