REGULAMENTUL (UE) 2016/679

PRIVIND

PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI
LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

2018

GDPR - 25

MAI

2018 -

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.
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Ce se întâmplă în
caz de nerespectare
a GDPR?

Aplicarea unor sancțiuni
administrative de până la
4% din cifra de afaceri
corespunzătoare
exercițiului financiar
anterior, sau de
20.000.000 euro!

+
Atragerea răspunderii
civile patrimoniale!
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GDPR se aplică operatorilor de date cu caracter
personal, adică TUTUROR organizațiilor care
prelucrează date cu caracter personal respectiv:
nume și prenume, data și locul nașterii, serie și
număr act de identitate, CNP, studii, adresă e-mail,
loc de muncă, apartenență sindicală, stare de
sănătate, profesie, situație financiară, origine rasială,
telefon, fax, origine etnică, voce, imagine,
apartenență politică, cetățenie, religie, date genetice.
GDPR se aplică și organizațiilor care colectează
doar datele propriilor angajați!

GDPR - 25 MAI 2018 Care sunt cele șase principii de bază ale GDPR?

1
LEGALITATEA,
ECHITATEA ȘI
TRANSPARENȚA

2
LIMITĂRI
LEGATE DE SCOP

3
REDUCEREA LA
MINIMUM A DATELOR

4

5

EXACTITATEA

LIMITĂRI
LEGATE DE
STOCARE

6
INTEGRITATE ȘI
CONFIDENȚIALITATE
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PERSOANELOR VIZATE

DREPTUL LA RECTIFICARE
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
INFORMARE ȘI ACCES LA DATE
TRANSPARENȚA
DREPTUL LA OPOZIȚIE
DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCĂRII
DREPTUL DE A FI UITAT
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Până la

După
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Până la 25 mai 2018

După 25 mai 2018
Cooperarea cu autoritățile de supraveghere
Operatorii trebuie să coopereze cu Autoritatea de supraveghere din Romînia
privind îndeplinirea sarcinilor lor.

AUDIT

Operatorii au
obligația să
evalueze dacă și în
ce măsură
gestionează
conform GDPR
modul de
prelucrare a
datelor cu caracter
personal.

TRAINING

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

IMPLEMENTARE

Operatorii au
obligația de a
securiza
prelucrarea
datelor și de a
asigura proceduri
interne pentru
conformarea la
cerințele GDPR.

Numirea DPO
Operatorii trebuie să-și numească DPO atunci când este cazul.
Demonstrarea conformității cu GDPR
Operatorii trebuie să poată demonstra că s-au conformat cerințelor GDPR.
Demonstrarea consimțământului
Operatorii trebuie să efectueze evaluări ale impactului asupra vieții
private atunci când prelucrarea datelor ar putea duce la un risc ridicat
pentru drepturile și libertățile indivizilor.
Evaluarea impactului asupra confidențialității (PIA)
Operatorii trebuie să efectueze evaluări ale impactului asupra vieții
private atunci când prelucrarea datelor ar putea duce la un risc ridicat
pentru drepturile și libertățile indivizilor.
Confidențialitatea prin design și în mod implicit
Operatorii trebuie 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.
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Jantea și Asociații este o societate civilă de avocatură care beneficiază de o echipă de avocați
specializați în protecția datelor cu caracter personal, echipă care, începând cu vara anului 2017
și până în prezent, a implementat sau este în curs de implementare a cerințelor GDPR la un
număr de peste 40 de companii.
Jantea și Asociații oferă servicii aferente tuturor stadiilor implementării, respectiv:

1
AUDIT
- realizarea unei analize
inițiale (gap analysis)
privind modul în care sunt
respectate în cadrul
organizației cerințele GDPR;

2
TRAINING
- instruirea angajaților cu
privire la modul în care
aceștia trebuie să își
desfășoare activitatea cu
respectarea cerințelor GDPR;

3
CREAREA ȘI
IMPLEMENTAREA
- unor regulamente, politici
și proceduri tehnice și
organizatorice care să
asigure respectarea
cerințelor GDPR.

CLIENȚI

LA CARE AM IMPLEMENAT CERINȚELE GDPR
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Thank you!

