Ghid privind protecția datelor în relația angajat – angajator.
Monitorizarea angajaților din perspectiva GDPR
Orice angajator colectează și prelucrează date cu caracter personal cu privire la diverse categorii de persoane
în derularea raportului de muncă, indiferent de stadiul în care se află- începând cu etapa de recrutare în care
angajatorul identifică potențialii angajați în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul companiei, pe tot
parcursul executării contractului individual de muncă dar și ulterior, după încetarea acestuia, astfel încât
calitatea de operator de date cu caracter personal pe care acesta o deține impune o serie de obligații a căror
nerespectare poate conduce la sancționarea de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Aplicarea, începând cu 25 mai 2018, a GDPR (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), presupune implementarea unui set mai complex de
obligații raportat la reglementările în vigoare până la aceasta dată pentru operatorii de date, urmărindu-se
sporirea protecției persoanelor vizate în procesul de prelucrare, categorie în care intră și angajații actuali, cei
ce candidează pentru un anumit post dar și foștii angajați.
Când se pot prelucra datele personale ale angajaților?
a) Executarea contractului
Când datele angajatului sunt necesare pentru executarea efectivă a contractului de muncă, angajatorul va
putea prelucra acele date personale și doar pe acelea folosind acest temei. Consimțământul
angajatului reprezintă unul dintre motivele de prelucrare a datelor cu caracter personal (dar nu unicul).
Angajatorii pot prelucra datele propriilor angajați și în lipsa consimțământului, în temeiul celorlalte temeiuri
juridice. Pentru evitarea riscului în care un consimțământ considerat valabil de către angajator încalcă
prevederile Regulamentului și nu produce efectele juridice urmărite, prelucrarea datelor cu caracter
personal ale angajaților se va efectua în baza celorlalte motive.
b) Respectarea unor obligații legale
Dacă există obligații legale (i.e. rezultate dintr-o lege sau ordin al unei autorități publice) pe care organizația
le are în calitate de angajator, cum ar fi: transmiterea datelor angajaților în scopul protecției muncii sau
asigurărilor sociale, transmiterea către autoritățile fiscale, prelucrarea în scopuri legate de medicina muncii,
evaluarea capacității de muncă a angajatului, organizația are un temei legal pentru prelucrarea datelor

necesare pentru îndeplinirea acestor obligații. Orice alte date personale colectate în mod suplimentar ar
putea fi considerate excesive, atrăgând riscul aplicării unei amenzi.
c) Consimțământ
În cazul consimțământului, este necesară o analiză amănunțită a situației respective pentru asigurarea
respectării tuturor cerințelor pe care GDPR le impune în aceste cazuri. Printre aceste cerințe se numără și
oferirea unor drepturi suplimentare angajatului, față de cazul prelucrării datelor pentru executarea
contractului sau îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi dreptul la retragerea consimțământului în orice
moment. Dacă angajatul își retrage consimțământul, angajatorul este obligat să înceteze imediat prelucrarea
datelor și, eventual, să le șteargă, dacă ele nu sunt asociate altor prelucrări bazate pe un alt temei justificat.
d) Interes legitim
Interesul legitim al angajatorului poate fi folosit ca temei pentru prelucrarea datelor, dacă nu aduce o
ingerință nepermisă în viața privată a angajatului. Însă, anterior implementării unor măsuri întemeiate pe
interes legitim, angajatorul trebuie să realizeze un test al proporționalității prin care să evalueze în ce măsură
scopurile sale prevalează sau nu asupra vieții private a angajatului și dacă nu cumva există alte metode prin
care să își culeagă informațiile necesare, fără să intervină în viața privată a angajaților săi.
Monitorizarea angajaților și dreptul de a se opune
a. monitorizarea activității angajatului
Angajatorul nu poate realiza activitatea de monitorizare prevalându-se de consimțământul angajaților. În
schimb, cu condiția să nu aducă o ingerință nepermisă asupra vieții private a angajatului, monitorizarea se
poate realiza pe baza interesului legitim al angajatorului, cu respectarea obligației de informare a
angajatului, informare care va fi efectuată înainte ca activitatea de monitorizare să înceapă.
b. monitorizarea documentelor personale ale angajatului
De regulă, angajatorul va evita monitorizarea informațiilor care circulă prin intermediul poștei electronice,
rețelor sociale sau informațiile despre localizarea angajatului.
Cu titlu de excepție, monitorizarea bazată pe interesul legitim poate fi efectuată cu condiția minimizării
colectării datelor personale doar la ceea ce este necesar. În interpretarea principiilor privacy by
design și privacy by default, respectiv efectuarea activității de prelucrare potrivit Regulamentului, angajatorul
are obligația de a colecta minimul de date cu caracter personal prin intermediul unor instrumente tehnice
sau tehnologice care garantează o astfel de colectare, din prisma setărilor acestora.
Ca regulă generală, documentele și comunicațiile personale nu ar trebui monitorizate, la fel nici anumite
zone sensibile (e.g. spațiile de recreere, grupurile sanitare, utilizarea camerei web pentru a înregistra
activitatea angajatului ce lucrează la domiciliu, geolocalizarea nu ar trebui să monitorizeze continuu în cazul

în care mașina este la dispoziția angajatului 24/24, ci doar în timpul programului de lucru). Este recomandat
să se apeleze la verificarea prin sondare la anumite intervale de timp în cadrul programului de lucru în locul
verificării prin înregistrare continuă.
c. monitorizarea prin dispozitive telematice
Cu respectarea Regulamentului, a principiului nediscriminării, a obligației de transparență și a procedurilor
interne ale operatorului, concepute în vederea asigurării respectării reglementărilor aplicabile în materie,
angajatorul poate prelucra inclusiv informații privind flota de vehicule pusă la dispoziția angajaților, în scopul
îndeplinirii obligațiilor de serviciu.
Monitorizarea localizării, a poziției, ba chiar și a condițiilor în care este utilizat un autoturism (accelerație sau
frânare agresivă, schimbarea vitezelor în mod necorespunzător pentru un autoturism cu cutie de viteză
manuală) sau a comportamentului angajatului în raport cu bunul companiei, poate fi întemeiată pe un
interes legitim, justificat prin:
– reducerea riscurilor producerii unui accident rutier în care ar putea fi implicat angajatul;
– avantaje economice raportate la negocierea unei prime de asigurare corespunzătoare cu modul de
respectare a specificațiilor tehnice ale vehicului;
– creșterea productivității și performanței angajatului care respectă sarcinile de serviciu pe durata deplasării.
Angajatul are posibilitatea să își exprime dreptul de a se opune prelucrării pentru activitatea de monitorizare
bazată pe un interes legitim. În acest caz, revine angajatorului obligația de a demonstra că interesul său
legitim prevalează față de dreptul angajatului la viață privată. În orice situație, angajatorul este ținut de
respectarea obligației de transparență față de angajat.
Respectarea unor obligații legale (incluse într-o reglementare sau într-un act al unei autorități)
În lipsa consimțământului, angajatorul poate prelucra datele cu caracter personal în scopul respectării unei
obligații legale.
De exemplu, motivele pentru care angajatorii pot prelucra datele cu caracter personal fără acordul
angajatului exprimat într-o declarație de consimțământ pot fi legate de raportarea către autoritățile fiscale,
respectarea obligațiilor de protecție a muncii sau de medicina muncii, îndeplinirea unor obligații stabilite de
către autoritatea de control etc.
Recomandări esențiale privind monitorizarea angajaților
Protecția datelor personale și garanțiile de confidențialitate se aplică raportat la toate metodele de
monitorizare și supraveghere la locul de muncă, indiferent de tehnologia utilizată de angajator. Orice
monitorizare trebuie să fie necesară, proporțională, adecvată, relevantă și deloc excesivă pentru scopurile pe
care le urmărește angajatorul.

Avizul nr. 2/2017 al Grupului de lucru ’Articolul 29’ conține, de asemenea, o serie de recomandări privind
monitorizarea comunicărilor angajaților. Grupul de lucru a constatat că utilizarea măsurilor de supraveghere
este posibilă numai atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. Printre recomandările principale se află și
următoarele:


conținutul comunicațiilor electronice, precum și datele despre trafic referitoare la aceste
comunicări beneficiază de aceleași protecții ale drepturilor fundamentale ca și comunicațiile
„analogice”. Comunicările electronice realizate din spațiile comerciale pot fi intra în sfera
noțiunilor de „viață privată” și „corespondență” în sensul articolului 8 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului.



faptul că un angajator deține proprietatea mijloacelor electronice nu exclude dreptul angajaților
la secretul comunicațiilor, datelor legate de locație și corespondență. Urmărirea locației
angajaților prin dispozitivele proprii sau ale companiei emise ar trebui să fie limitată la locul în
care este strict necesar pentru un scop legitim.



angajații trebuie informați eficient cu privire la orice monitorizare care are loc, scopurile, precum
și posibilitățile pentru angajați de a împiedica datele lor personale să fie capturate prin tehnologii
de monitorizare. Politicile și regulile privind monitorizarea legitimă trebuie să fie clare și ușor
accesibile.



prelucrarea datelor la locul de muncă trebuie să fie un răspuns proporțional la riscurile cu care se
confruntă un angajator. De exemplu, utilizarea necorespunzătoare a internetului poate fi
detectată fără a fi necesară și analizarea conținutului site-ului web accesat. Dacă se poate preveni
accesarea de către salariați a unor website-uri necorespunzătoare (de exemplu prin utilizarea
filtrelor web), angajatorul nu are dreptul general de a monitoriza.



interdicția generală de a avea comunicări în scop personal în timpul programului de muncă este
imposibilă, iar aplicarea poate necesita un nivel de monitorizare care poate fi disproporționat.
Prevenirii i-ar trebui acordată mai multă greutate decât detectării – interesele angajatorului sunt
mai bine servite prin prevenirea utilizării necorespunzătoare a internetului prin mijloace tehnice
decât prin cheltuirea resurselor în detectarea abuzurilor săvârșite de către salariați.



informațiile înregistrate din monitorizarea continuă, precum și informațiile care sunt arătate
angajatorului, ar trebui să fie reduse pe cât posibil.



angajatorii trebuie să țină seama de principiul minimizării datelor atunci când decid asupra
implementării noilor tehnologii. Informațiile ar trebui stocate pentru perioada de timp necesară și
cu informarea precisă a salariaților. Ori de câte ori informațiile nu mai sunt necesare, acestea
trebuie șterse.

Supravegherea video
Supravegherea video este din ce în ce mai răspândită în mediul de lucru. Această tehnologie este utilizată
pentru a asigura securitatea clădirilor, siguranța personalului și a vizitatorilor, precum și pentru a proteja
bunurile și informațiile situate la locul de muncă. Dar nevoile de securitate trebuie să fie echilibrate cu
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor. În acest scop, ar putea fi recomandată efectuarea
unei evaluări a impactului asupra vieții private.
De reținut este faptul că scopuri precum gestionarea productivității la locul de muncă, asigurarea controlului
calității, verificarea implementării politicilor angajatorului sau furnizarea de dovezi pentru soluționarea
litigiilor nu justifică, per se, supravegherea video a angajaților la locul de muncă de către angajator.
Ce spune Legea nr. 190/2018 despre cum pot fi monitorizați angajații?
Legiuitorul român a introdus prin Legea nr. 190/2018 prevederi suplimentare față de GDPR pentru
monitorizarea angajaților. În acest sens art. 5 din Legea nr. 190/2018 prevede că:
„În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin
mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în
scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau
drepturilor și libertăților persoanelor vizate;
b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;
c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea
sistemelor de monitorizare;
d) alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au
dovedit anterior eficiența; și
e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare
de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.”
În consecință, pentru a monitoriza angajații fără a încălca GDPR este necesară și respectarea punctelor de
mai sus.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutărilor
Datele personale colectate în contextul recrutărilor ar trebui șterse, de regulă, imediat ce procesul de
recrutare s-a finalizat și este clar că persoanele în cauză nu vor fi angajate, dacă nu s-a specificat către
persoana vizată o altă perioadă de stocare, stabilită în mod justificat.

Cu toate acestea, angajatorul ar putea justifica un interes legitim pentru păstrarea unor astfel de date până
la procesele următoare de recrutare, însă oportunitatea acestui interes trebuie evaluată în mod real.
Potențialul angajat trebuie informat extensiv în acest sens, inclusiv cu privire la durata de stocare a datelor
sale, care trebuie să fie o durată rezonabilă și cu privire la dreptul de a se opune prelucrării.
De asemenea, documentarea activității conturilor de pe diverse rețele sociale aparținând unui potențial
angajat ar putea fi justificată printr-un interes legitim. Însă atunci când această monitorizare continuă și după
angajare, ea va ridica riscuri importante pentru angajator.
Concluzii
Este important de reținut că indiferent de prelucrările pentru care optează angajatorul, trebuie identificat în
mod corect temeiul de prelucrare a datelor și trebuie respectate drepturile angajatului în legătură cu
prelucrarea, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor,
dreptul de a solicita ștergerea datelor, în funcție de situația particulară a fiecărei prelucrări.

