
 

 

 

INSTRUIRE PERSONAL: 

 

Noțiuni de bază  

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 

 

Securitatea informațiilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CE ESTE GDPR? 

GDPR este un Regulamentul european care: 

 protejează prelucrările de date cu caracter personal; 
 instituie libera circulație a datelor cu caracter personal; 
 protejează drepturile și libertățile persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter 

personal. 
 

CUI SE APLICĂ GDPR? 

 pe teritoriul UE, activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane 
împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe 
teritoriul Uniunii; 

 operatorilor si persoanelor imputernicite care nu sunt stabiliți în UE, dacă: 

o oferă bunuri și servicii către UE, indiferent că sunt sau nu plătite; 

o monitorizează comportamentul persoanelor fizice din UE. 

CE SUNT DATELE CU CARACTERE PERSONAL? 

o Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea 
unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.; 

o Exemple de date cu caracter personal: 

 nume și prenume; 

 adresă de domiciliu; 

 adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; 

 număr de act de identitate; 



 

 

 date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un 
telefon mobil); 

 adresă de protocol de internet (IP); 
 un identificator de modul cookie; 
 identificatorul de publicitate al telefonului dvs.; 
 date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică 

în mod unic o persoană. 

o Exemple de date considerate ca neavând caracter personal: 

 codul de înregistrare al unei societăți; 
 adresă de e-mail, cum ar fi info@societate.com;  
 datele anonimizate. 

o Date personale sensibile (o categorie speciala de date personale ) care indica: 

 originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, apartenenţa 
sindicală;  

 date privind sănătatea sau orientarea sexuală, date genetice sau biometrice; date 
referitoare la infracţiuni sau condamnări penale; 

 date referitoare la minori etc. 

ROLURI GDPR 

 Persoana vizată – orice persoana fizica de pe teritoriul UE; 

 Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; 

 Persoana imputernicită de operator  - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 
operatorului; 



 

 

 Destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia 
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte 
terţă. 

PRINCIPIILE GENERALE 

 Principiile prelucrării datelor 

o Prelucrarea datelor trebuie să fie: 

 legală; 

 echitabilă; 

 transparentă. 

 Principiile colectării datelor 

o Colectarea datelor trebuie să fie: 

 pentru utilizări specifice; 

 explicită; 

 pentru scopuri legitime. 

 Reducerea la minimum a datelor pe care le cerem/prelucrăm 

o Datele trebuie să fie: 

 adecvate; 

 relevante; 

 limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 

 Acuratețea 

o Datele cu caracter personal trebuie să fie: 

 exacte; 

 unde e cazul, actualizate. 



 

 

o Trebuie luate măsuri rezonabile ca datele care nu sunt exacte să fie: 

 șterse; 

 rectificate fără întârziere. 

 Limitări legate de stocare 

o Regula: datele nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea 
scopurilor. 

o Excepția: datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura 
în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 arhivare în interes public; 

 cercetare științifică sau istorică; 

 statistice. 

 Integritate și confidențialitate 

o datele ar trebui prelucrate într-o manieră care asigură măsuri adecvate de securitate 

incluzând protecții împotriva: 

 accesul neautorizat sau prelucrarea nelegală; 

 pierdere sau furt; 

 distrugerea sau vătămarea integrității. 

LEGALITATEA PRELUCĂRII 

 Prelucrarea ar trebui să fie legală dacă se aplică cel puțin una din următoarele: 

o Persoana vizată și-a dat consimțământul; 

o Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; 

o Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; 

o Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale; 



 

 

o Interesul public. 

DREPTURI ALE PERSOANELOR VIZATE 

 Dreptul la acces (se poate obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate 
datele dvs.); 

 Dreptul la rectificare (se poate solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor 
inexact); 

 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (se poate solicita ca operatorul să 
șteargă datele personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost 
legală sau persoana și-a retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru 
prelucrare); 

 Dreptul la restricționarea prelucrării (se poate cere restricționarea prelucrării datelor, în 
special dacă persoana contestă exactitatea lor); 

 Dreptul la opoziție (persoana se poate opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea 
are în vedere un interes legitim al operatorului); 

 Dreptul la portabilitatea datelor (puteți solicita să primiți, în anumite condiții, datele 
personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți 
solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator); 

 Dreptul de retragere a consimțământului (în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 
consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea 
efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 
valabilă); 

 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate (puteți solicita intervenția umană, puteți 
exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia, solicitând 
operatorului o analiză individuală și personalizată);  

 Dreptul de a depune plângere (persoana poate apela la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care consideră că i-au 
fost încălcate drepturile). 

 

 

 



 

 

 

SECURITATEA INFORMAȚIILOR. CE AM DE FACUT? 

Citiți și respectați politicile și procedurile de securitate; 

Fiț atent și raportați persoanele neautorizate; 

Accesul online în timpul orelor de lucru trebuie realizat doar în scopul 
executării activităților profesionale ce intră în fișa postului; 

Utilizați e-mailurile de serviciu doar în scopuri profesionale; 

Dacă primiți e-mail spam, ștergeți-l; 

Raportați incidentele de securitate, preocupările și problemele legate 
de securitatea informațiilor managerului de proiect si responsabilului 
GDRP: mesaje SPAM sau cu un conținut neadecvat, apeluri telefonice 
care solicită date personale sau confidențiale, documente cu date 
personale/ restricționate lăsate la vedere; 

Asigurați-vă că PC-ul dvs. este actualizat și are patch-uri antivirus; 

Dezactivați ecranul/contul (Lock-Windows-L) înainte de a lăsa 
computerul nesupravegheat și deconectați-l la sfârșitul zilei; 

Suporturile pe care se află informațiile valoroase (documentele, CD-
urile, stick-urile USB etc.) se păstrează în siguranță sub cheie cu acces 
controlat; 

Păstrați informațiile în siguranță în timp ce călătoriți: reduceți vocea la 
telefonul mobil în locuri publice, fiți discret cu privire la echipamentul IT 
si nu lasați laptopul/ mobilul nesupravegheat sau în mașină. 

DA 

 

  



 

 



NU permiteți accesul vizitatorilor neautorizați în incintă; 

NU aduceți materiale periculoase, dispozitive de înregistrare etc., în 
special în zonele de lucru; 

NU utilizați dispozitive IT personale în scopuri de lucru, cu excepția 
cazului în care sunt autorizate explicit de conducere; 

Evitați site-urile care ar fi clasificate ca obscene, rasiste, ofensive sau 
ilegale; 

Nu accesați site-urile de licitații sau de cumpărături online, cu excepția 
cazurilor în care este autorizat de managerul dvs.; 

Nu descărcați sau încărcați software comercial sau alt material protejat 
prin drepturi de autor fără licența și permisiunea EXPLICITA de la 
managerul dvs.; 

Nu trimiteți e-mailuri în afara organizației decât dacă sunteți autorizat 
să faceți acest lucru; 

Fiți foarte atenți la atașamentele de e-mail și la link-uri, în special în e-
mailurile nesolicitate (majoritatea sunt infectate cu viruși); 

Nu discutați despre incidentele de securitate cu cineva din afara 
organizației; 

Nu încercați să interveniți, să împiedicați sau să împiedicați pe oricine 
altcineva să raporteze incidente; 

NU LASATI LA VEDERE DOCUMENTE CU DATE PERSONALE!!! 

NU colectați date personale fără consimțământ sau bază legală! 

 

NU 

 



 

 

AMENZI 

GDPR prevede următoarele amenzi: 

Până la 10 milioane EURO sau 2% din cifra de afaceri globală din anul precedent în cazul 
încălcării obligațiilor  operatorului și ale persoanei împuternicite, printre care: 
 consimțământul copiilor; 
 asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit; 
 nerespectarea obligațiilor cu privire la operatorii asociați; 
 nerepectarea obligațiilor cu privire la persoana împuternicită; 
 neasigurarea securității datelor și neimplementarea măsurilor tehnice și organizatorice 

adecvate;  
 omisiunea de a notifica ANSPDCP în cazul unui incident de securitate; 
 omisiunea de a informa persoanele vizate în cazul unui incident de securitate; 
 neefectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor atunci când aceasta este 

obligatorie; 
 omisiunea de a consulta prealabil ANSPDCP atunci când această consultare este 

obligatorie; 
 omisiunea de a desemna un responsabil cu protecția datelor, atunci când desemnarea lui 

este obligatorie 
și 

Până la 20 milioane EUR sau 4% din cifra de afaceri globală a anului precedent în cazul încălcării 
obligațiilor referitoare, printre altele, la: 
 încălcarea principiilor GDPR (principiul legalității, echității și transparenței, principiul 

limitării scopului, principiul reducerii la minimum a datelor, principiul exactității, principiul 
limitării stocării, principiul integrității și confidențialității și principiul responsabilității); 

 încălcarea condițiilor privind consimțământul; 
 nerespectarea drepturilor persoanelor vizate, printre care dreptul la informare , dreptul de 

acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul la portabilitate , dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces 
decizional automat; 

 încălcarea obligațiilor privind transferurile internaționale; 
 încălcarea obligațiilor impuse de legislația națională. 

 


