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Definiții și abrevieri 

În sensul prezentei Politici se definesc următoarele noţiuni: 

politica de securitate a datelor cu caracter personal — document elaborat de către deţinătorul de date cu 
caracter personal care oferă o descriere precisă a măsurilor de securitate şi trăsăturilor de protecţie selectate 
pentru securitatea datelor, ţinându-se cont de potenţialele pericole pentru datele cu caracter personal 
prelucrate şi riscurile reale la care sunt expuse acestea; 

date cu caracter personal: 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; 

date personale sensibile: date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe 
religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate, date genetice și date biometrice prelucrate în scopul 
identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date referitoare la viața sexuală a unei 
persoane fizice sau la sex; 

prelucrare: 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; 

restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea 
viitoare a acestora; 

creare de profiluri: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea 
datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în 
special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, 
sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică 
respectivă sau deplasările acesteia; 

pseudonimizare: 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, cu condiția ca aceste 
informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și 
organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice 
identificate sau identificabile; 



 

 

sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii 
specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice; 

operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună 
cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;  

persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism 
care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt 
divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile 
publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu 
dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către 
autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu 
scopurile prelucrării; 

consimțământ: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei 
vizate prin care aceasta acceptă, printr -o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter 
personal care o privesc să fie prelucrate; 

date genetice : datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale 
unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care 
rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză; 

date biometrice: o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice 
referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau 
confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice; 

date privind sănătatea: date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane 
fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a 
acesteia; 

autoritate de supraveghere: o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul 
articolului 51 din Regulament; 

GDPR: Regulamentul General de Protecție a Datelor cu caracter personal, Regulamentul European 679/2016 
privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulație a acestor date; 

dispozitive mobile - un dispozitiv electronic portabil care permite procesarea informațiilor fără a fi necesară 
întreținerea unei conexiuni prin cablu la rețea, în special telefoane mobile, telefoane inteligente, palmtop-uri, 
tablete, MDA (Mobile Digital Assistant), a căror utilizare tipică poate fi recepționarea și trimiterea de e-mailuri 



 

 

și navigarea paginilor web folosind aplicațiile mobile, cu excepția calculatoarelor portabile și a suporturilor 
electronice de informații; 

sistem informaţional de date cu caracter personal — totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale 
interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie care 
conţine date cu caracter personal; 

securitatea informaţiei: păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi a disponibilităţii informaţiei; 

securitatea fizică: domeniul securităţii care prezintă atât măsuri pentru prevenire cât şi pentru împiedicarea 
atacatorilor să aibă acces la obiective, resurse sau informaţii şi  recomandări privind  proiectarea  
infrastructurii  pentru  a opune rezistenţă la actele ostile; 

perimetru de securitate — zona care reprezintă în sine o barieră de trecere asigurată cu mijloace de control 
fizic şi/sau tehnic al accesului; 

atac: încercarea de a distruge, a expune, a modifica, a dezactiva, a fura sau a obţine accesul neautorizat sau a 
utiliza în mod neautorizat o resursă; 

ameninţare: cauză potenţială a unui incident nedorit care poate produce daune unui sistem sau organizaţii; 

eveniment privind securitatea informaţiei: fapt identificat în legătură cu starea unui sistem, a unui serviciu, 
sau a unei  reţele  indicând  o  posibilă  încălcare  a  politicii  de  securitate  a informaţiei, un eşec al mijloacelor 
de control sau o situaţie ignorată anterior dar care poate fi relevantă din punct de vedere a securităţii; 

incident privind securitatea informaţiei: unul sau o serie de evenimente privind securitatea informaţiei 
nedorite sau neprevăzute care au o probabilitate semnificativă de compromitere a şi de ameninţare a 
securităţii informaţiei; 

încălcarea securității datelor cu caracter personal: înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat a datelor cu caracter 
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

restaurarea datelor — procedurile cu privire la reconstituirea datelor cu caracter personal în starea în care se 
aflau până la momentul pierderii sau distrugerii acestora; 

sesiune de lucru — perioada care durează din momentul pornirii calculatorului şi aplicaţiei de utilizare a 
resursei informaţionale sau din momentul pornirii resursei informaţionale şi până la momentul opririi 
acestora; 

colectarea — strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din 
orice sursă; 



 

 

înregistrarea — consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori manuală, 
care poate fi registru, fişier automat, bază de date sau orice altă formă de evidenţă organizată, structurată ori 
ad-hoc sau într- un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele; 

organizarea — ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii 
prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de 
prelucrare a acestora; 

stocarea — păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate, inclusiv prin efectuarea 
copiilor de siguranţă; 

modificarea — actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea datelor cu caracter personal, în scopul 
menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate; 

extragerea — scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării 
acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială; 

consultarea — examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi 
limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară; 

utilizarea — folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau in parte, de către şi în interiorul operatorului, 
persoanelor împuternicite de către operator ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, 
multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare; 

dezvăluirea — a face disponibile date cu caracter personal operatorilor, persoanelor împuternicite de către 
aceşti şi terţilor prin comunicare, transmitere, diseminare sau în orice alt mod; 

alăturarea — adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care 
nu le modifică; 

combinarea — îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă 
nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate; 

blocarea — întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;  

ştergerea — eliminarea sau înlăturarea, în tot sau in parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau 
înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, 
caducitatea, inexistenţa, inexactitatea; 

transformarea — operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop depersonalizarea 
ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice; 

distrugerea — aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace 
mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal. 



 

 

DISPOZIȚII GENERALE  

Prezenta „Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” a fost elaborată în conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi reglementează 
modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații. Informaţiile şi procesele, sistemele şi reţelele 
asociate, precum şi personalul implicat în exploatarea, manipularea şi protecţia acestora sunt resurse 
importante ce merită sau necesită protecţie împotriva diverselor pericole. 

Resursele sunt expuse atât ameninţărilor intenţionate, cât şi celor accidentale, iar procesele, sistemele şi 
reţelele asociate, precum şi personalul pot prezenta vulnerabilităţi inerente. Schimbările intervenite ȋn modul 
de desfășurare a activităților, ȋn cadrul sistemelor utilizate sau alte schimbări externe (cum ar fi, legi şi 
reglementări noi) pot crea noi riscuri de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal.  

“Încălcarea securității datelor” este definită ca o încălcare a securității care conduce, în mod accidental sau 
ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat a datelor cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. O încălcare a securității 
(în general) poate fi, de exemplu, furtul/pierderea unui stick USB, a unui dispozitiv mobil sau a unui laptop sau 
accesarea oricărui sistem care conține date cu caracter personal de către un hacker, dezvăluirea neautorizată 
(de exemplu, e-mail-urile trimise destinatarului incorect), eroarea umană etc..  

Securitatea datelor cu caracter personal este obţinută prin implementarea unui set adecvat de mijloace de 
control, incluzând politici, procese, proceduri, structuri organizatorice şi funcţii software şi hardware. Aceste 
mijloace de control necesită să fie stabilite, implementate, supravegheate, revizuite şi îmbunătăţite, dacă este 
necesar, pentru a se asigura atingerea obiectivelor de securitate ale organizaţiei. 

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal nu are un caracter exhaustiv în ceea ce privește 
mijloacele și modalitațile de protejare a siguranței și securității datelor cu caracter personal și poate suferi 
modificări care vor fi aduse la cunostință în măsura în care acest lucru este fezabil. 

SCOP 

Politica de securitate a datelor cu caracter personal are ca scop asigurarea protejării datelor personale 
împotriva accesului neautorizat și împotriva prelucrării sau divulgării ilegale, precum și pierderii accidentale, 
modificării sau distrugerii. Acest lucru se aplică indiferent dacă datele sunt prelucrate electronic, pe suport de 
hârtie sau prin alte mijloace. 

Operatorul nu va păstra datele personale într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o 
perioadă mai lungă decât este necesar, în legătură cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial. 
Operatorul poate stoca datele perioade mai lungi conform termenelor imperative de prescriptive aplicabile si 
cu implementarea unor măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile 
persoanelor vizate. Datele personale trebuie să fie eliminate în siguranță în conformitate cu al șaselea principiu 
al GDPR – prelucrate într-un mod adecvat pentru a menține securitatea, cu protejarea „drepturilor și 



 

 

libertăților” persoanelor vizate. Orice eliminare a datelor va fi efectuată în conformitate cu procedura de 
eliminare sigură. 

DOMENIU DE APLICARE 

Această politică se aplică tuturor angajaților din cadrul: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, cu sediul în 
Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, telefon +40-(0)758028613, e-mail acafar@centruldezvoltaresociala.ro, cod 
fiscal/cod unic de înregistrare 29203305, Operator de date cu caracter personal, în calitate de Beneficiar, 
SINDICATUL VALAHIA TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgoviște,  Șoseaua Găești, nr. 18, județul Dâmbovița, 
telefon/fax 0245 213 926, mobil 0722 420 851, e-mail valahia1@gmail.com, cod de identificare fiscală 
4495719, Operator de date cu caracter personal, în calitate de Partener 1 al proiectului și  SC DEVELOPMENT 
TRAINING CONSULTING SRL, cu sediul in Iasi, Sos. Moara de foc, nr.12, bl. 407, sc. B, sp. Com 2, tel 
0733085911, e-mail: e-mail livioara.anghel@gmail.com , cod de identificare fiscala RO23028574, Operator de 
date cu caracter personal, în calitate de Partener 2 al proiectului finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „ACAFAR – Angajați Calificați prin Acces la Formare 
Profesională continuă a Adulților din România, prin contractul de finanțare nr. POCU/726/6/12/135438 
(denumit în continuare “Contract de finanțare”). 

Clasificarea datelor cu caracter personal 

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, adică 
informații care ar putea fi utilizate, singure sau împreună cu alte date, pentru identificarea unei persoane. În 
plus, chiar dacă prin simpla procesare a unor date nu este posibilă identificarea, trebuie avută în vederea 
posibilitatea rezonabilă ca o persoană să poată fi identificată prin utilizarea acelor date, chiar și în combinație 
cu alte informații provenite de la un terț. Regulamentul GDPR face referire la „o persoană fizică identificabilă”, 
prin această noțiune înțelegând orice persoană în legătură cu care pot fi adunate diferite informații care vor 
conduce la depistarea sa. Cu toate acestea, pe lângă puterea de a identifica sau ajuta la identificarea unei 
persoane, datele sunt considerate individuale numai în situația în care au legătură cu persoana în cauză și se 
referă la aceasta. 

Majoritatea datelor cu caracter personal pot fi încadrate în categorii generale, care privesc detaliile personale, 
de contact, cele privind educația, detalii financiare, informații privind familia, stilul de viață, sau orice alt 
aspect al vieții sociale, locația, fotografii sau filmări, înregistrări audio, identificatori online etc.  

Datele personale prevazute de regulamentul GDPR se referă și la asa numitele date “speciale” care conțin date 
sensibile și anume informațiile despre sănătate, informațiile care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei 
persoane, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date 
genetice, date biometrice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală pentru care există o interdicție 
clară de a le prelucra dacă nu există un consimțământ al persoanei respective, sau dacă prelucrarea este 
necesară pentru protejarea intereselor vitale sau datele sunt făcute publice de către persoana respectivă sau 
există un interes public major sau lege care permite operatorului respectiva prelucrare. 



 

 

Anonimizarea datelor înseamnă că datele nu mai conțin niciun element de identificare. 
Pseudonimizarea datelor înseamnă că datele sunt înlocuite cu un cod. 

PRELUCRAREA, STOCAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie: 

1) prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; 

2) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri.  

3) adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate 
ulterior; 

4) exacte şi, dacă este necesar, actualizate. Datele inexacte sau incomplete din punctul de vedere al scopului 
pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate se şterg sau se rectifică; 

5) stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor cu caracter personal pe o perioadă care 
nu va depăşi durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate. 

PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

Legalitatea: prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în 
conformitate cu prevederile legale; 

Scopul bine-determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, 
explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior 
prelucrate; 

Consimţământul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal este realizată cu acordul 
persoanei vizate; 

Informarea: persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; 

Stocarea: datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru 
realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

Protejarea persoanelor vizate: persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a 
interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se 
adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de 
judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; 



 

 

Securitatea: măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite 
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

CERINȚELE MINIME DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL acoperă 
următoarele aspecte: 

1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului  

Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea Operatorului, a persoanei 
împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.  

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea 
se poate face prin introducerea codului de identificare de la tastatură (un şir de caractere). Fiecare utilizator 
are propriul său cod de identificare. Niciodată mai mulţi utilizatori nu trebuie să aibă acelaşi cod de 
identificare.  

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată trebuie dezactivate şi 
distruse după un control prealabil intern al Operatorului. Perioada după care codurile trebuie dezactivate şi 
distruse se stabileşte de operator.  

Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi făcută prin 
introducerea unei parole. Parolele sunt şiruri de caractere. Cu cât şirul de caractere este mai lung, cu atât 
parola este mai greu de aflat. La introducerea parolelor acestea nu trebuie să fie afişate în clar pe monitor. 

Parolele trebuie schimbate periodic în funcţie de politicile de securitate ale entităţii (operator sau persoană 
împuternicită). Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizaţi de operator.  

Operatorul trebuie să solicite realizarea unui sistem informaţional care să refuze automat accesul unui 
utilizator după 5 introduceri greşite ale parolei.  

Orice utilizator care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie să păstreze 
confidenţialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în faţa Operatorului.  

Operatorii autorizează anumiţi utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare şi 
autentificare, dacă utilizatorul acestora şi-a dat demisia ori a fost concediat, şi-a încheiat contractul, a fost 
transferat la alt serviciu şi noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile 
primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.  

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste 
aprobate de managerul proiectului. 

 



 

 

2. Tipul de acces  

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor 
de serviciu. Pentru aceasta operatorii trebuie să stabilească tipurile de acces după funcţionalitate (cum ar fi: 
administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal 
(cum ar fi: scriere, citire, ştergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.  

Pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se vor folosi date anonime.  

Operatorul va stabili modalităţile stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. Autorizarea 
pentru această prelucrare de date cu caracter personal trebuie limitată la câţiva utilizatori. 

3. Colectarea datelor  

Operatorul desemnează utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter 
personal într-un sistem informaţional.  

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de 
operator.  

Operatorul va lua măsuri pentru ca sistemul informaţional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi ora 
modificării. Pentru o mai bună administrare Operatorul va lua măsuri ca sistemul informaţional să menţină 
datele şterse sau modificate. 

4. Execuţia copiilor de siguranţă  

Operatorul va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale bazelor de date cu 
caracter personal, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care 
execută aceste copii de siguranţă vor fi numiţi de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranţă se vor 
stoca în alte camere, şi, dacă este posibil, chiar în camere din altă clădire.  

Operatorul va lua măsuri ca accesul la copiile de siguranţă să fie monitorizat. 

5. Computerele şi terminalele de acces  

Computerele şi alte terminale de acces vor fi instalate în încăperi cu acces restricţionat. Dacă nu pot fi 
asigurate aceste condiţii, computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia sau se vor lua măsuri ca 
accesul la computere să se facă cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.  

Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acţionează o perioadă dată, stabilită de 
operator, sesiunea de lucru trebuie închisă automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcţie de 
operaţiile care trebuie executate.  



 

 

Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi poziţionate 
astfel încât să nu poată fi văzute de public şi după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în care nu se 
acţionează asupra lor, acestea trebuie ascunse. 

6. Fişierele de acces  

Operatorul este obligat să ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată 
într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de 
date cu caracter personal, stabilit de operator. Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi: 

- codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal  

manuale);  

- numele fişierului accesat (fişei);  

- numărul înregistrărilor efectuate;  

- tipul de acces;  

- codul operaţiei executate sau programul folosit;  

- data accesului (an, lună, zi);  

- timpul (ora, minutul, secunda).  

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere 
separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.  

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor 
investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.  

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a 
persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni 
sau a sesizării organelor competente. 

7. Sistemele de telecomunicaţii  

Operatorul este obligat să facă periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor 
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicaţii.  

Operatorii sunt obligaţi să conceapă sistemul de telecomunicaţii astfel încât datele cu caracter personal să nu 
poată fi interceptate sau transmise de oriunde. Dacă sistemul de telecomunicaţii nu poate fi astfel securizat, 
Operatorul este obligat să impună folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu caracter 
personal.  



 

 

Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare. 

8. Instruirea personalului  

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor Operatorul este obligat să facă informarea acestora cu privire la 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, a 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum 
şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul 
activităţii utilizatorului.  

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii 
acestora. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă. 

9. Folosirea computerelor  

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) 
Operatorul va lua măsuri care vor consta în:  

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;  

b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;  

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;  

d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei "Print screen", atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter 
personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora. 

10. Imprimarea datelor  

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi pentru 
această operaţiune de către operator. Operatorii sunt obligaţi să aprobe procedure interne specifice privind 
folosirea şi distrugerea acestor materiale.  

Fiecare entitate îşi va aproba propriul sistem de securitate, ţinând seama de aceste cerinţe minime de 
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar în funcţie de importanţa datelor cu caracter 
personal prelucrate, îşi va impune măsuri de securitate suplimentare. 

11. Site-uri web 

Toate site-urile web aparținând Operatorului CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO trebuie să se supună 
regulilor stabilite din punct de vedere al securității și al protecției datelor cu caracter personal. 
Pentru conformarea la cerințele GDPR, site-urile web vor aplica cel puţin următoarele măsuri tehnice: 



 

 

- postarea unei informări cu privire la cookie-urile utilizate de site-ul web și modul în care utilizatorul poate să 
se opună instalării acestora; 
- postarea unei informări privind confidențialitatea care să cuprindă denumirea Operatorului, scopul 
prelucrării, datele prelucrate, posibilele transferuri internaționale, drepturile de care beneficiază persoana 
vizată ș.a.m.d.; 
- în cazul în care se dorește utilizarea datelor de contact și în alte scopuri (comunicări de marketing, newsletter 
ș.a.m.d.) includerea unei informări și a unei forme de preluare a consimțământului utilizatorului și de retragere 
a acestuia; 
- asigurarea unor măsuri tehnice pentru protecția datelor cu caracter personal transmise de către utilizator. 
 
12. Prelucrarea datelor manual (pe suport de hârtie) 
 
- Documentele pe suport de hârtie care conțin date cu caracter personal trebuie să fie protejate împotriva 
daunelor, distrugerii sau accesului de către persoane neautorizate;  
- Documentele trebuie protejate fizic împotriva pierderii și accesului către persoanele neautorizate. Principiul 
"birou curat" înseamnă că toate documentele care conțin date cu caracter personal, la sfârșitul zilei de lucru, 
trebuie depozitate într-un loc special unde persoanele neautorizate să nu aibă acces (de exemplu: dulapuri 
care se încuie); 
- Fiecare document pe suport de hârtie care conține date cu caracter personal, după încetarea necesității 
utilizării, trebuie să fie distrus într-un mod sigur astfel încât să se împiedice citirea conținutului acestor 
documente. Până în momentul distrugerii, acestea trebuie depozitate într-un loc sigur care ar împiedica 
accesul persoanelor neautorizate (de ex .: dulapuri care se încuie); 
- Este interzisă copierea oricăror date personale conținute în documentele pe suport de hârtie fără 
consimțământul superiorilor; 
- Principiul "imprimantei curate" înseamnă că documentele tipărite și copiile care conțin date cu caracter 
personal sunt efectuate doar de un angajat, care este obligat să le ia imediat de la imprimantă; 
- Documentele care conțin date cu caracter personal se expediază ambalate într-un plic rezistent, opac, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin intermediul companiilor care furnizează servicii poștale 
și de curierat.  
 
GDPR protejează datele cu caracter personal indiferent de tehnologia utilizată pentru prelucrarea datelor 
respective – este „neutră din punct de vedere tehnologic” și se aplică atât prelucrării automate, cât și 
prelucrării manuale, cu condiția ca datele să fie organizate potrivit unor criterii predefinite ( de exemplu, în 
ordine alfabetică). De asemenea, nu contează cum sunt stocate datele – într-un sistem de TIC, prin 
supraveghere video sau pe hârtie; în toate aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt supuse cerințelor de 
protecție formulate în GDPR. 
 

 



 

 

CONFIDENȚIALITATEA PROCESĂRII 

Datele cu caracter personal sunt considerate informații confidențiale și vor fi tratate ca atare. Orice colectare, 
prelucrare sau utilizare neautorizată a acestor date de către angajați este interzisă. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal este confidenţială. Ea va fi efectuată numai de persoanele care acţionează sub autoritatea 
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO şi numai pe baza instrucţiunilor acesteia.  

Orice procesare de date efectuată de un angajat, care nu a fost autorizată să fie desfasurata ca parte a 
îndatoririlor sale legitime, este considerate ca fiind neautorizată. Se aplică principiul “necesitatea de a 
cunoaște”. Angajații pot avea acces la informații personale in functie de adecvarea acestui acces la tipurile de 
date si de scopul determinat. Acest lucru se bazeaza pe defalcarea și separarea atentă a atributiilor angajatilor 
și presupune punerea în aplicare a rolurilor și responsabilităților pentru fiecare angajat.  

Angajaților li se interzice să utilizeze date cu caracter personal în scopuri private sau comerciale, să le dezvăluie 
persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt mod. Superiorii ierarhici își informează 
angajații la începutul relației de muncă cu privire la obligația de a proteja secretul datelor. 

Dispoziții finale: în cazurile nereglementate de prevederile prezentei Politici de securitate a datelor cu caracter 
personal se aplică prevederile legislației în vigoare. 


