
 

 

 

Procedura de notificare a încălcării  
securității datelor  

cu caracter personal  
 
 

 

Denumire document: Procedura de notificare a încălcării securității datelor personale 

Versiune: 1 

Data: 26.02.2021 

Autor:  

Aprobat de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCERE 

Procedura de notificare a încălcării securități datelor personale trebuie să fie utlizată atunci când un incident 
de orice natură a avut loc și a avut drept rezultat sau e posibil să fi avut drept rezultat o pierdere a datelor cu 
caracter personal. Această procedură urmărește să ofere o abordare a situațiilor nedorite în care pot avea loc 
incidente cu impact asupra datelor cu caracter personal. Totuși, managementul incidentelor și breșelor de 
securitate este un proces complex, cu multe variabile potențiale, astfel încât este necesară o analiză 
echilibrată, de la caz la caz. 

Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) introduce cerința ca o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal să fie notificată autorității naționale de supraveghere competente (sau, în cazul unei 
încălcări la nivel transfrontalier, autorității principale) și, în anumite cazuri, ca persoanele ale căror date cu 
caracter personal au fost afectate de încălcare să fie informate cu privire la aceasta. 

Este o cerință a Regulamentului RGPD ca incidentele care afectează datele personale și sunt susceptibile să 
genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice să fie raportate către autoritatea de 
supraveghere fără întârziere și, acolo unde este posibil, în termen de cel mult 72 ore de la momentul luării la 
cunoștință. În cazul în care termenul de 72 ore nu este îndeplinit, trebuie furnizate motivele pentru această 
întârziere. 

Atunci când un incident afectează datele personale, o decizie trebuie să fie luată cu privire la impactul, 
momentul și conținutul comunicării cu persoanele vizate. RGPD cere ca notificarea să aibă loc ”fără întârziere” 
dacă încălcarea este susceptibilă ”să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. 

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”), prelucrează și stochează datele cu caracter personal 
furnizate de beneficiarii proiectului (reali sau potențiali, înscriși voluntar în baza de date a Proiectului).  

 



 

 

Ce este o încălcare a securității datelor cu caracter personal? 

RGPD definește „încălcarea securității datelor cu caracter personal” la articolul 4 alineatul (12): 

„o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea,  sau 
divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la 
accesul neautorizat la acestea.” 

Ar trebui să fie foarte clar ce se înțelege prin „distrugerea” datelor cu caracter personal: în acest caz, datele nu 
mai există sau nu mai există într-o formă care să poată fi utilizată de operator. De asemenea, ar trebui să fie 
relativ clar ce se înțelege prin „deteriorare”: acesta este cazul atunci când datele cu caracter personal au fost 
modificate, corupte sau nu mai sunt complete. În ceea ce privește „pierderea” datelor cu caracter personal, 
aceasta ar trebui să fie interpretată ca însemnând că datele pot continuă să existe, însă operatorul a pierdut 
controlul sau accesul la acestea sau acestea nu mai sunt în posesia sa. În cele din urmă, prelucrarea 
neautorizată sau ilegală poate include divulgarea datelor cu caracter personal către (sau accesarea de către) 
beneficiari care nu sunt autorizați să primească (sau să acceseze) datele sau orice altă formă de prelucrare care 
încalcă RGPD. 

Tipuri de încălcări ale securității datelor cu caracter personal: 

 „Încălcarea confidențialității”: are loc o divulgare neautorizată sau accidentală sau un acces 
neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal; 

 „Încălcarea integrității”: are loc o modificare neautorizată sau accidentală a datelor cu caracter 
personal; 

 „Încălcarea disponibilității”: are loc o pierdere accidentală sau neautorizată a accesului sau 
distrugerea datelor cu caracter personal. 
 

Posibilele consecințe ale încălcării securității datelor cu caracter personal 
 
O încălcare poate avea o serie de efecte negative semnificative asupra persoanelor, ceea ce poate conduce la 
prejudicii fizice, materiale sau morale. RGPD explică faptul că acestea pot include pierderea controlului asupra 
datelor lor cu caracter personal, limitarea drepturilor persoanelor, discriminare, furt sau fraudă de identitate, 
pierdere financiară, inversarea neautorizată a pseudonimizării, compromiterea reputației și pierderea 
confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional. De asemenea, acestea pot 
include orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială adus persoanelor respective. 
În consecință, RGPD impune operatorului să notifice o încălcare autorității de supraveghere competente, cu 
excepția cazului în care este puțin probabil ca aceasta să genereze un risc de apariție unor astfel de efecte 
negative. În cazul în care există un risc probabil ridicat de apariție a acestor efecte negative, RGPD impune 
operatorului să informeze persoanele afectate cu privire la încălcare în cel mai scurt timp posibil în mod 
rezonabil18. 
 



 

 

Importanța posibilității de a identifica o încălcare, de a evalua riscul pentru persoane și ulterior de a o notifica, 
dacă este necesar, este evidențiată în considerentul 87 din RGPD: 
 
„Ar trebui să se stabilească dacă au fost implementate toate măsurile tehnologice de protecție și 
organizatorice corespunzătoare în scopul de a se stabili imediat dacă s-a produs o încălcare a securității datelor 
cu caracter personal și de a se informa cu promptitudine autoritatea de supraveghere și persoana vizată. 
Faptul că notificarea a fost efectuată fără întârziere nejustificată ar trebui stabilit luându-se în considerare, în 
special, natura și gravitatea încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și consecințele și efectele 
negative ale acesteia asupra persoanei vizate. Această notificare poate conduce la o intervenție a autorității de 
supraveghere, în conformitate cu sarcinile și competențele specificate în prezentul regulament”. 
 
Raportarea incidentelor: 
- În momentul în care un incident de securitate a fost detectat, acesta va fi raportat superiorului ierarhic. Este 
important ca, atunci când se depistează o încălcare, aceasta să fie raportată în sens ascendent către nivelul 
adecvat al conducerii, astfel încât încălcarea să poată fi remediată și, dacă este necesar, să fie notificată în 
conformitate cu articolul 33 și, după caz, cu articolul 34 din RGPD. 
- Responsabilul cu protecția datelor va fi informat imediat dacă incidentele de securitate implică date cu 
caracter personal. 
- Managerul de proiect, în urma analizării situației și a consultării cu responsabilul cu protecția datelor cu 
caracter personal, va stabili dacă în urma unui incident s-a produs sau nu o breșă de securitate. 
- Analizarea riscului de încălcare a securității datelor cu caracter personal trebuie să aibă în vedere 
următoarele aspecte:  

 tipul datelor implicate; 
 dacă datele au fost pierdute sau sustrase, dacă există protecții (criptare, parolare);  
 sensibilitatea datelor personale incluse (exemplu: nume, adresă, date personale, date biometrice); 
 volumul datelor implicate; 
 numărul persoanelor vizate afectate; 
 identitatea persoanelor ale căror date au fost compromise; 
 efectele negative asupra persoanelor ale căror date au fost afectate, atât directe cât și indirecte 

(secundare); 
 natura încălcării; 
 orice alți factori care sunt relevanți. 

 
- Dacă după evaluarea impactului unui incident a fost identificată cu certitudine o breșă de securitate, va fi 
formată o echipă de răspuns la incidente, coordonată de responsabilul cu protecția datelor. Această echipă va 
fi formată din personalul cheie din cadrul departamentelor afectate de breșă. 
- Incidentele nu vor necesita doar un răspuns inițial constând în investigarea și ținerea sub control a situației ci 
și un plan de redresare care va include, după caz: 

 limitarea daunelor – prevenirea unor daune suplimentare și izolarea sistemelor afectate; 
 stabilirea celor care trebuie informați cu privire la producerea incidentului și a măsurilor necesare (de 

exemplu, izolarea sau închiderea zonelor compromise ale rețelei, găsirea unui echipament pierdut, 



 

 

schimbarea parolelor și a codurilor de acces, ștergerea de la distanță a datelor de pe telefoanele 
inteligente, actualizarea programelor antivirus etc.); 

 eradicarea cauzei – identificarea cauzei producerii incidentului, soluționarea problemelor cauzate de 
aceasta și monitorizarea periodică pentru a preveni repetarea amenințărilor; 

 posibilitatea de a recupera datele pierdute sau de a limita impactul negativ; 
 evaluarea riscului producerii unor consecințe negative asupra persoanelor vizate (cât de serioase sunt 

efectele negative, care este probabilitatea lor de a se produce și ce măsuri pot fi luate pentru a-i 
proteja pe cei afectați de incident); 

 restaurarea sistemelor / datelor. 

- Acțiunile care vor fi luate în eventualitatea producerii unor breșe vor avea ca obiectiv: 

 limitarea și stoparea efectelor negative; 
 protejarea intereselor persoanelor afectate; 
 îndeplinirea cerințelor prevăzute de RGPD în privința notificării Autorității Naționale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). 

Metoda de analiză, deciziile care stau la baza acesteia, precum și concluziile trebuie să fie documentate și 
semnate de responsabili. Rezultatul acestei analize de risc ar trebui să includă una din următoarele concluzii: 
 1. încălcarea nu necesită notificare; 
 2. încălcarea trebuie notificată doar către autoritatea de supraveghere; 

 3. încălcarea trebuie notificată atât către autoritatea de supraveghere, cât și față de persoanele 
vizate afectate. 

 
Aceste concluzii se pot schimba pe baza feedback-ului primit de la autoritatea de supraveghere sau a altor 
informații care sunt descoperite ca parte a investigației privind încălcarea datelor personale. 

Notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) 

Autoritatea de Supraveghere pentru România este: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal; adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 
București, România; telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

În cazul în care se ia decizia de a notifica autoritatea de supraveghere, RGPD cere ca aceasta să fie făcută “fără 
întârziere nejustificată și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore după ce a luat la cunoștință de existența 
acesteia” (articolul 33 din RGPD). Dacă există motive legitime pentru lipsa notificării în termenul legal, acestea 
trebuie incluse în notificarea transmisă ulterior. 

Următoarele informații trebuie incluse în notificare: 



 

 

a) natura încălcării securității datelor personale incluzând, acolo unde este posibil: 

- categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate implicate; 

- categoriile și numărul aproximativ de înregistrări ale datelor personale implicate; 

b) numele și datele de contact ale ofițerului responsabil cu protecția datelor sau ale altui contact care 
poate furniza informații; 

c) descriere a consecințelor posibile ale încălcării securității datelor personale; 

d) descriere a măsurilor luate sau propuse pentru a fi luate în legătură cu încălcarea securității datelor 
personale, incluzând, acolo unde este fezabil, măsurile luate pentru diminuarea efectelor; 

e) dacă notificarea depășește termenul de 72 ore, motivul pentru care nu a fost notificată în termenul 
legal. 

Notificarea va fi transmisă prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - dataprotection.ro. Este necesară dovada unei 
confirmări de la autoritatea de supraveghere cu privire la notificarea a fost primită, care să conțină data și ora. 
RGPD permite ca informațiile să fie furnizate în etape, dar fără întârziere. 

Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter 
personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentaţie permite 
autorităţii de supraveghere să verifice conformitatea cu RGPD. 

Informarea persoanelor vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal 

RGPD prevede că o încălcare a securității datelor personale va fi notificată către persoanele vizate atunci când 
”este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice” (articolul 34). 

Analiza de risc efectuată anterior în această procedură va determina dacă riscul cu privire la drepturile și 
libertățile persoanelor vizate este suficient de ridicat încât să justifice notificarea acestora. 

Cu toate acestea, dacă ulterior au fost luate măsuri pentru a diminua riscul ridicat față de persoanele vizate, 
astfel încât incidentul să nu se mai repete, notificarea către persoanele vizate nu mai este impusă de RGPD. 

De asemenea, notificarea către persoanele vizate nu mai este impusă de RGPD atunci când ”ar implica un efort 
disproporționat” (articolul 34)”.  

Prin urmare, persoanele vizate nu trebuie informate în următoarele condiții: 



 

 

a) operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în 
special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu 
este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea; 

b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile 
persoanelor vizate menţionat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze; 

c) ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o 
măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace. 

În consecință, dacă datele cu caracter personal au fost făcute în esență neinteligibile pentru părțile 
neautorizate și există o copie sau o copie de rezervă, în cazul unei încălcări a confidențialității care implică date 
cu caracter personal criptate în mod corespunzător ar putea să nu fie necesară notificarea autorității de 
supraveghere. Aceasta se datorează faptului că este puțin probabil ca o astfel de încălcare să reprezinte un risc 
pentru drepturile și libertățile persoanelor. Bineînțeles, acest lucru înseamnă că nici persoana nu va trebui să 
fie informată, întrucât probabil nu există un risc ridicat. Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de faptul 
că, deși inițial nu este necesară notificarea în cazul în care probabil nu există un riscuri pentru drepturile și 
libertățile persoanelor, acest lucru se poate schimba în timp, iar riscul ar trebui reevaluat. De exemplu, în cazul 
în care se constată ulterior că a fost compromisă cheia sau este expusă o vulnerabilitate în software-ul de 
criptare, este posibil ca notificarea să fie în continuare necesară. 

Modalitatea de notificare a persoanelor vizate 

În cazul în care s-a decis că încălcarea justifică notificarea persoanelor vizate afectate, RGPD prevede ca 
aceasta să fie făcută fără întârziere.  

Notificarea ”va descrie într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter 
personal” (articolul 34) și trebuie să includă: 

 descrierea naturii încălcării; 
 numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal; 
 descriere a potențialelor consecințe ale încălcării securității datelor cu caracter personal; 
 descriere a măsurilor aplicate sau propuse spre a fi aplicate de operator pentru a remedia problema 

încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea 
eventualelor efecte negative. 

Obiectivul principal al notificării persoanelor este furnizarea de informații specifice despre măsurile pe care 
acestea ar trebui să le ia pentru a se proteja. Astfel cum s-a menționat mai sus, în funcție de natura încălcării și 



 

 

de riscul prezentat, informarea în timp util va ajuta persoanele să ia măsuri pentru a se proteja de eventualele 
consecințe negative ale încălcării. 

Pe lângă condițiile cerute de RGPD, este necesar să se ofere informații persoanelor vizate de acțiunile pe care 
acestea le pot lua pentru a reduce riscul asociat cu încălcarea securității datelor personale. 

Este necesar să fie notificate persoanele vizate afectate prin e-mail sau prin comunicare poștală pentru a 
garanta că mesajul a fost recepționat și că au o posibilitatea de a lua orice acțiune necesară. În principiu, 
încălcarea relevantă ar trebui să fie comunicată direct persoanelor vizate, cu excepția cazului în care acest 
lucru ar implica un efort disproporționat. Într-un astfel de caz, trebuie să existe în schimb o comunicare publică 
sau o măsură similară prin care persoanele vizate să fie informate într˗un mod la fel de eficace [articolul 34 
alineatul (3) litera (c) - RGPD]. 

Evaluarea ulterioară a breșelor de securitate 

După finalizarea acțiunilor de răspuns imediat la producerea unei breșe de securitate, este importantă atât 
investigarea cauzelor apariției breșei cât și evaluarea eficacității planului de răspuns. 

Dacă s-a constatat că breșa de securitate s-a produs datorită unor erori de aplicare a procedurilor sau a alocării 
deficitare a responsabilităților, vor fi luate măsuri de îmbunătățire în cel mai scurt timp posibil, iar acestea vor 
fi comunicate angajaților în scris, astfel încât operatorul să poată demonstra că a acționat într-o manieră 
responsabilă. În plus, vor fi organizate acțiuni suplimentare de instruire a personalului cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal. 

Dacă breșa s-a produs datorită unor atacuri informatice sau a vulnerabilității sistemelor IT ale operatorului, vor 
fi luate măsuri tehnice pentru a preveni atacuri recurente viitoare. 

Responsabilitatea și păstrarea evidenței 

Indiferent dacă o încălcare este necesar sau nu să fie notificată autorității de supraveghere, operatorul trebuie 
să păstreze documentația privind toate încălcările, astfel cum se explică la articolul 33 alineatul (5): 
„Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter 
personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter 
personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite 
autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.”  

În cazul în care operatorul notifică o încălcare autorității de supraveghere, dar notificarea este întârziată, 
operatorul trebuie să fie în măsură să motiveze această întârziere. Documentația legată de aceasta ar putea 
contribui la demonstrarea faptului că întârzierea în raportare este justificată și nu excesivă. 



 

 

În cazul în care operatorul comunică o încălcare persoanelor afectate, acesta ar trebui să fie transparent în 
privința încălcării și să comunice în mod eficace și în timp util. În consecință, aceasta ar sprijini operatorul să își 
demonstreze responsabilitatea și conformitatea prin păstrarea dovezilor unei astfel de comunicări. 

 
Anexa 1: 
Exemple de încălcări ale securității datelor cu caracter personal și cine trebuie să le notifice 
Următoarele exemple neexhaustive vor sprijini operatorii în a stabili dacă trebuie să notifice încălcarea în 
diferite scenarii de încălcare a securității datelor cu caracter personal. Aceste exemple pot contribui, de 
asemenea, la a face distincția între risc și risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor. 

Exemplu Notificarea 
autorității de 
supraveghere? 

Notificarea 
persoanei vizate? 

Note/recomandări 

Operatorul păstrează o copie 
de rezervă a unei arhive de 
date cu caracter personal 
criptate pe o cheie USB. Cheia 
este furată în timpul unei 
spargeri. 

Nu. Nu. Atât timp cât datele sunt criptate 
utilizând un algoritm de ultimă 
generație, există copii de rezervă ale 
datelor, cheia unică nu este 
compromisă, iar datele pot fi 
recuperate în timp util, aceasta ar 
putea să nu fie o încălcare de 
raportat. Cu toate acestea, dacă 
datele sunt compromise ulterior, 
este necesară notificarea. 

O scurtă întrerupere a 
alimentării cu energie 
electrică, care durează câteva 
minute, ceea ce înseamnă că 
beneficiarii proiectelor nu pot 
contacta telefonic operatorul 
și accesa înregistrările lor. 

Nu. Nu. Aceasta nu este o încălcare care 
trebuie să fie notificată, dar este 
totuși un incident care poate fi 
înregistrat în temeiul articolului 33 
alineatul (5). 
Înregistrările corespunzătoare ar 
trebui să fie păstrate de 
operator. 

Operatorul suferă un atac 
cibernetic care conduce la 
criptarea tuturor datelor. 
Nu sunt disponibile copii 
de rezervă și datele nu 
pot fi recuperate. În cadrul 

Da, raportați 
autorității 
de supraveghere 
dacă există 
consecințe 
posibile pentru 
persoane, întrucât 

Da, raportați 
persoanelor, în 
funcție de natura 
datelor cu 
caracter personal 
afectate și de efectul
posibil al lipsei de 

Dacă era disponibilă o copie de 
rezervă și datele puteau fi recuperate 
în timp util, nu ar fi fost 
necesar ca incidentul să fie raportat 
autorității de  supraveghere sau 
persoanelor deoarece nu ar fi existat 
o pierdere 



 

 

investigației, devine clar că 
singura funcționalitate a 
programului de ransomware 
a fost de a cripta datele și că 
în sistem nu este prezent 
niciun alt program de 
malware. 

aceasta constituie 
o pierdere a 
disponibilității. 

disponibilitate a 
datelor, precum și 
de alte consecințe 
posibile. 

permanentă a disponibilității sau a 
confidențialității. Cu toate acestea, în 
cazul în care autoritatea de 
supraveghere a luat cunoștință de 
incident prin alte mijloace, aceasta 
poate lua în considerare o investigație 
pentru a evalua respectarea 
cerințelor mai ample de securitate 
prevăzute la articolul 32. 

O persoană contactează 
telefonic operatorul pentru 
a raporta o încălcare a 
securității datelor. 
Persoana a primit 
Formularul de înregistrare 
individuală pentru altcineva. 
Operatorul efectuează 
o investigație scurtă (și 
anume, finalizată în decurs 
de 24 de ore) și stabilește cu 
o certitudine rezonabilă 
că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu 
caracter personal și dacă 
aceasta implică o eroare 
sistemică care poate 
însemna că alte persoane 
sunt sau ar putea fi 
afectate. 

Da. 
 

Numai 
persoanele 
afectate sunt 
notificate dacă 
există un risc 
ridicat și este 
clar că nu au fost 
afectate alte 
persoane. 
 

În cazul în care, după o examinare 
ulterioară, se stabilește faptul că 
sunt afectate mai multe persoane, 
trebuie să se transmită o actualizare 
autorității de supraveghere, iar 
operatorul ia măsurile suplimentare 
de notificare a altor persoane dacă 
există un risc ridicat pentru acestea. 
 

Datele cu caracter 
personal ale unui 
număr mare de 
cursanți sunt trimise în 
mod eronat către lista 
de corespondență 
greșită cu peste 100 
de destinatari. 

Da, raportați 
autorității 
de supraveghere. 
 

Da, raportați 
persoanelor în 
funcție de 
domeniul de 
aplicare și de 
tipul datelor cu 
caracter 
personal 
implicate și 

 



 

 

de gravitatea 
posibilelor 
consecințe. 

Un e-mail de 
marketing direct este 
trimis destinatarilor în 
câmpurile „către:” sau 
„cc:” permițând astfel 
fiecărui destinatar să 
vadă adresa de e-mail 
a altor destinatari. 

Da, notificarea 
autorității de 
supraveghere 
poate fi 
obligatorie dacă 
este afectat un 
număr mare 
de persoane, 
dacă sunt 
dezvăluite date 
sensibile sau 
dacă alți factori 
prezintă riscuri 
ridicate (de 
exemplu, e-
mailul 
conține parolele 
inițiale). 

Da, raportați 
persoanelor în 
funcție de 
domeniul de 
aplicare și de 
tipul 
datelor cu  
caracter 
personal 
implicate și 
de gravitatea 
posibilelor 
consecințe. 
 

Este posibil ca notificarea să nu fie 
necesară dacă nu se dezvăluie date 
sensibile și dacă se dezvăluie doar 
un număr minor de adrese de e-
mail.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


