
CHECKLIST - GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal (prescurtat în engleză GDPR), se va aplica în toate 
statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018. 

Cui se aplică GDPR?

GDPR se aplică tuturor organizațiilor indiferent de forma de proprietate, care 

prelucrează date cu caracter personal.

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă 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.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă 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.

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, 
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cine are nevoie de responsabil cu protecția datelor personale (DPO)?

Situațiile în care este obligatorie numirea unui Responsabil de date personale sunt:

a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia 
instanţelor care acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale; 
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b) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 

constau în operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau 
scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate 
pe scară largă; sau

c) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 

constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, sau a unor 
date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni.

Cine este Responsabilul cu protecția datelor personale?

Responsabilul cu protecția datelor trebuie să fie desemnat (art. 37 alin. 5 RGPD) 

pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în 
dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de 
a îndeplini următoatele sarcini: 

a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, 

precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le 
revin în temeiul RGPD și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern 

referitoare la protecția datelor; 
b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al 

Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor 
operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește 

protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și 
acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de 

prelucrare, precum și auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 

protecției datelor și monitorizarea funcționării protecției datelor;
d) cooperarea cu autoritatea națională de supraveghere;

e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 
aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum și, dacă este 

cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune (art. 39 alin. 1 GDPR).
Responsabilul cu protecția datelor poate fi un membru al personalului operatorului 
sau persoanei împuternicite de operator sau poate să își îndeplinească sarcinile în 

baza unui contract de servicii (art. 37 alin. 6).

Cine trebuie să țină evidența prelucrărilor de date cu caracter personal?

Fiecare operator trebuie să păstreze evidența activităților de prelucrare desfășurate 
sub responsabilitatea lui și în numele lui, evidențe care trebuie să cuprindă 
informațiile prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. (a)-(g) și, respectiv, alin. (2) lit. (a)-

(d) GDPR.
Această evidență este necesară întrucât autoritatea de supraveghere poate să 
ceară oricând acces la ea (art. 30 alin. 4 GDPR).
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Există sancțiuni pentru nerespecctarea GDPR?

Regulamentul introduce amenzi administrative semnificative a căror valoare va fi 

stabilită luând în considerare elemente precum natura, gravitatea și durata 
încălcării, gradul de vinovăție, categoriile de date cu caracter personal afectate de 
încălcare.
Regulamentul stabilește următoarele praguri maxime pentru valoarea amenzilor 

administrative care pot fi aplicate în cazul încălcării dispozițiilor Regulamentului:
a) de până la 2% din cifra de afaceri mondiala totală anuală corespunzatoare 

exercitiului financiar anterior, în funcție de cea mai mare valoare – pentru 

încălcările privind consimțământul copiilor, prelucrările care nu necesita identificare, 
obligațiile generale ale operatorului și persoanei împuternicite de acesta, 
securitatea datelor cu caracter personal, evaluarea impactului asupra protecției 

datelor și consultarea prealabilă, responsabilul cu protecția datelor, monitorizarea 
codurilor de conduită aprobate, certificarea și organismele de certificare;

b) de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzatoare 

exercițiului financiar anterior, în functie de cea mai mare valoare – pentru 
încălcările privind principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
legalitatea prelucrării, condițiile privind consimțământul, drepturile persoanelor 

vizate, transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară 
terță sau o organizație internatională, orice obligații în temeiul legislației naționale 

cu privire la situații specifice de prelucrare, nerespectarea unui ordin sau a unei 
limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de 
date, emisă de către autoritatea de supraveghere sau neacordarea accesului 

autorității de supraveghere.

Training

Operatorii de date cu caracter personal au obligația specifică de a pune în aplicare 
măsurile adecvate de conformare a personalului la prevederile GDPR.

Confidențialitatea prin design și evaluarea impactului vieții private (Art. 25  GDPR)

Operatorii ar trebui să ia măsuri pentru a arăta că au respectat protecția datelor și 

au pus în aplicare măsuri adecvate de conformitate cu activitățile de prelucrare a 
datelor. În special, operatorii ar trebui să adopte măsuri interne, politici și măsuri 
care respectă principiile vieții private prin proiectarea și protecția datelor în mod 

implicit.

Evaluarea impactului asupra confidențialității (PIA) (Art. 35 GDPR)

Operatorii trebuie să efectueze evaluări ale impactului asupra vieții private atunci 
când tipul de procesare ar putea duce la un risc ridicat pentru drepturile și 

libertățile indivizilor.
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Demonstrarea consimțământului (Art. 7 GDPR)

Un operator trebuie să poată demonstra că a fost acordat consimțământul atunci 

când se bazează pe consimțământ ca un motiv pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Demonstrarea conformității cu GDPR (Articolele 5, 24, 26, 28, 32, 33 și 34 Rec 74, 77, 78, 
84-86 GDPR)

Un operator trebuie să poată demonstra că s-a conformat cerințelor GDPR.

Cooperarea cu autoritățile de supraveghere (Art. 31 GDPR)

Operatorii trebuie să coopereze cu Autoritatea de supraveghere din România 

privind îndeplinirea sarcinilor lor.

Motive legale pentru procesare și consimțământ

GDPR include noi limitări privind utilizarea consimțământului ca un motiv pentru 
procesare și oferă câteva exemple cu privire la ce constituie motive legitime de 

interes pentru prelucrare. Obligațiile de furnizare a informațiilor persoanelor vizate 
necesită, de asemenea, determinarea motivelor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

Drepturile persoanelor vizate au fost îmbunătățite semnificativ în cadrul GDPR, 
incluzând un nou drept de portabilitate a datelor și un drept sporit de ștergere. 

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul unei solicitări de acces la un subiect al 
datelor au fost, de asemenea, majorate.

Încălcarea datelor cu caracter personal

GDPR introduce noi termene pentru notificarea autorităților de supraveghere și a 

persoanelor vizate în caz de încălcare a datelor cu caracter personal și cu privire la 
cerințele referitoare la detaliile care trebuie înregistrate și furnizate în astfel de 
circumstanțe

Page %  of %4 5



Jantea & Asociaţii este o societate civilă de avocatură organizată şi înregistrată conform legilor române 

şi autorizată legal de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Baroul Bucureşti, care și-a constituit 
nucleul în anul 2000.  

La această dată, beneficiem de o echipă de avocaţi specializați în protecția datelor cu 
caracter personal, fiind implicați într-un număr de peste patruzeci de proiecte de 
implementare a cerințelor GDPR pentru clienții noștri, operatori de date cu caracter personal. 

Prezentul material care v-a fost pus la dispoziție gratuit, nu reprezintă o opinie juridică, Jantea & 
Asociații prezentând elemente șinoțiuni extrase din GDPR, cu caracter pur informativ. Înainte de a 
întreprinde orice acțiune bazată pe informațiile din conținutul acestui material, vă rugăm să 
contactați Jantea & Asociații pentru asistență în acest sens. Jantea & Asociații nu își asumă 
responsabilitatea pentru eventuale implicații.

Monica Jantea 

Managing partner Jantea & Asociații
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