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!Operator de date
Persoana ﬁzică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt

Implementarea unor măsuri prin care se oferă siguranța că

PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA

organism care, prelucrează date cu caracter personal.

datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane

!Criptarea

care nu este autorizată să le acceseze.

CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
(GDPR)

!DPO
Data protection ofﬁcer/responsabilul pentru protecţia datelor -

!Termenul de stocare a datelor

se instituie obligația numirii pentru anumiți operatori de date a

Perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate

unui DPO, sugestia Autorității de Supraveghere ﬁind ca toate

trebuie limitată strict la minimum. În acest sens, operatorul

companiile să aibă numit un DPO.

trebuie să stabileasca termene de ștergere sau revizuire.

!Consimțământul

!Privacy by design

Acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber

Eşti dezvoltator de aplicaţii (care vor prelucra şi date personale)?

exprimată, speciﬁcă, în cunoștință de cauză și clară a acordului

Trebuie să te asiguri, înca din stadiul dezvoltării, că aplicaţia ta va

persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter

respecta regulile şi principiile stabilite de Regulament.

personal, ca de exemplu o declarație făcută în scris, inclusiv în
format electronic, sau verbal.

!Privacy by default
Furnizezi o aplicaţie care prelucrează date personale? Trebuie să

!Dreptul de a ﬁ uitat
Se poate cere ştergerea datelor dacă acestea sunt prelucrate
!Aplicabilitate

ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare

Direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii din 25 mai

scopului în care au fost prelucrate iniţial.

!Dreptul la portabilitatea datelor
!Date personale

Există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru

Nume și prenume, data și locul nașterii, serie și număr act de

transmiterea de date la un alt operator.

identitate, CNP, studii, adresă, e-mail, loc de muncă,
ﬁnanciară, origine rasială, telefon, fax, origine etnică, voce,
imagine, apartenență politică, cetățenie, religie, date genetice.

!Pseudonimizarea
Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un
asemenea mod încât acestea să nu mai poată ﬁ atribuite unei
anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare,

!Prelucrare de date

cu condiția ca aceste informații suplimentare să ﬁe stocate

Colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,

separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și

adaptarea sau modiﬁcarea, extragerea, consultarea, utilizarea,

organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la

caracter personal unei persoane ﬁzice identiﬁcate sau

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,

identiﬁcabile.

restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

mențină controlul asupra vieţii lor private / asupra a ceea ce
postează sau împărtăşesc cu alţi utilizatori.
!Sancțiuni

2018, tuturor companiilor.

apartenență sindicală, stare de sănătate, profesie, situație

te asiguri că setările iniţiale le vor permite utilizatorilor să îşi

Până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% și 4% din cifra de
afaceri la nivel internaţional.

