
 

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
contextul pandemiei de coronavirus și  

a vaccinării împotriva Covid-19  
 

 

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de iden ficare, 
date de localizare, un iden ficator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii iden tăţii sale 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni 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, u lizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea. 

Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a 
u lizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu 
caracter personal care îl privesc să fie prelucrate. 

În contextul pandemiei de coronavirus, precum și a declarării stării de urgență/alertă, în ceea ce 
privește prelucrarea datelor privind starea de sănătate care reprezintă date cu caracter special, trebuie avute 
în vedere următoarele: 

Art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) 
stabilește că datele privind starea de sănătate pot fi prelucrate de un operator în anumite condiții, cum ar fi: 

 lit. b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi 
specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii 
sociale şi protecţiei sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul 
intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate 
pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate; (...) sau 



 

 

 lit. h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă (...), de stabilirea unui 
diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de 
gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical” şi sub rezerva respectării 
anumitor condiţii şi garanţii (datele să fie prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de 
păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o 
altă persoană supusă, de asemenea, unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii 
sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente); sau 

 lit. i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar 
fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde 
ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau 

 lit. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul 
intern prevede ca interdicţia prelucrării acestor date să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei 
vizate. 

De asemenea, referitor la obligația de informare a persoanei vizate, angajatorul trebuie să ia măsuri 
adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile menţionate la articolele 13 şi 14, într-o 
formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.  

În ceea ce priveste măsurile de securitate adoptate angajator, art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679 
care reglementează ”Securitatea prelucrării”, stabilește obligația angajatorului și persoanelor împuternicite 
de acesta de a implementa măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de 
securitate corespunzător (Politica de securitate). 

 

Referitor la "datele privind sănătatea", potrivit art. 4 pct. 15 din RGPD acestea ”înseamnă date cu 
caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de 
asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia”.  

Ca atare, situațiile reglementate de art. 9 alin. (2) din RGPD devin aplicabile angajatorilor în măsura în 
care sunt prelucrate categorii de date speciale, respectiv privind sănătatea, astfel cum sunt definite de art. 4 
pct. 15 din RGPD.  

În ceea ce privește dezvăluirea în spațiul public a numelui și stării de sănătate a unei persoane fizice, 
prelucrarea (dezvăluirea) acestor date se poate realiza cu consimțământul persoanei în cauză. 

În ceea ce privește activitatea de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combaterea 
infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, sunt aplicabile dispozițiile 



 

 

Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii 
infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera 
circulaţie a acestor date. 

 
În măsura în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului persoanei vizate, obținerea acestuia se 

efectuează cu respectarea condițiilor art. 7 coroborat cu art. 4 pct. 11 și considerentul (32) din RGPD. 

În ceea ce privește informarea persoanelor vizate, aceasta trebuie realizată indiferent de legitimitatea 
prelucrării datelor, respectiv la consimțământ sau în alte situații legale în care nu este necesară obținerea 
acestuia, potrivit art. 13 sau 14 din RGPD, după caz, coroborat cu art. 12 din același regulament. 

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta (în 
speță, angajatul), art. 13 din RGPD prevede că operatorul (în speță, angajatorul), în momentul obţinerii 
datelor cu caracter personal, furnizează persoanei vizate o serie de informaţii inclusiv cu privire la scopul și 
temeiul juridic al prelucrării, la destinatarii datelor, precum și, în cazul în care prelucrarea se face în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, la interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. 

De asemenea, art. 5 din RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul 
prelucrării datelor. Printre acestea, se numără cel privind prelucrarea datelor în mod legal, echitabil și 
transparent față de persoana vizată, colectarea de date în scopuri determinate, explicite și legitime și 
prelucrarea ulterioară în scopuri compatibile cu scopul inițial, prelucrarea de date adecvate, relevante şi 
limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (principiul reducerii la minimum a 
datelor), păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește 
perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (principiul limitării legate de stocare) 
și prelucrarea datelor într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 
protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

În ceea ce privește categoriile de date ce pot fi colectate și prelucrate de către angajatori, este necesară 
respectarea principiului caracterului adecvat, relevant şi limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile 
în care sunt prelucrate, statuat de art. 5 alin.(1) lit. c) din RGPD. 

În ceea ce privește perioada de stocarea datelor, Regulamentul general privind protecția datelor prevede, 
prin prisma dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. e), păstrarea datelor într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt 
prelucrate datele, precum și faptul că datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în 
măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 



 

 

Raportat la informațiile referitoare la vaccinare, testare sau vindecare, este necesară analizarea de către 
angajator a temeiului legal al colectării și înregistrării acestora și încadrarea în una dintre ipotezele prevăzute 
la art. 6 alin. (1) sau art. 9 alin. (2) din RGPD, respectiv consimțământ sau alte situații legale, în funcție de 
natura datelor.  

Astfel, în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de o zi liberă pentru efectuarea fiecărei doze de 
vaccin instituită prin Legea 221/2021, salariații trebuie să depună la angajator, pe lângă o cerere în acest sens, 
și adeverința de vaccinare care să facă dovada legitimității solicitării de acordare a zilei libere. 

Prin utilizarea termenului “depunere”, rezultă practic, obligativitatea colectării și păstrării, de către 
angajator, a unei copii a adeverinței de vaccinare. Așadar, pentru acest scop al acordării zilelor libere, 
angajatorul va prelucra toate informațiile cuprinse în adeverința de vaccinare (date care pot aparține 
salariatului vaccinat sau copilului minor vaccinat), inclusiv o copie a acesteia, precum și toate datele personale 
incluse în cererea depusă de salariat, dar și în declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte cum că nu a 
beneficiat de o zi liberă în acest scop (în cazul în care vaccinarea a avut loc pentru copilul minor). 

În considerarea scopului prelucrării, respectiv acela al acordării de zile libere dacă este îndeplinită condiția 
vaccinării, dar având în vedere și necesitatea justificării acordării acestor zile libere și dovedirii absenței 
salariatului de la locul de muncă în cazul unui potențial incident sau accident în ziua absentării, perioada de 
stocare a acestor documente ar trebui sa fie cea suficientă pentru justificarea de către angajator a plății 
salariului pentru ziua de absență, dar și pentru soluționarea oricăror incidente pe linie de sănătate și securitate 
în muncă ce ar putea apărea in ziua liberă, respectiv perioada termenului general de prescripție de 3 ani 
prevăzut de art. 171 din Codul Muncii, termen care ar trebui sa curgă de la data depunerii cererii pentru 
acordarea zilei libere. Perioada de stocare va putea fi extinsă pentru situații punctuale, dacă vor apărea orice 
fel de incidente cu privire la ziua liberă solicitată, până la soluționarea definitivă a acestora. 

Temeiul juridic va fi necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale de către angajator, temei juridic care este 
reglementat de art. 9 alin. 1 lit b) din Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Angajatorul va trebui să respecte, pe lângă perioada de stocare sau indicarea corectă a temeiului juridic al 
prelucrării datelor cu caracter personal, toate celelalte reguli impuse de GDPR, cele mai importante fiind: 

 limitarea accesului la aceste date strict personalului care are nevoie să cunoască aceste date pentru 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Fiind în discuție date foarte sensibile, este recomandabil ca 
accesul la astfel de informații sa fie acordat unui numar extrem de limitat de persoane (va avea 
acces la Adeverința de vaccinare și la Declarația de consimțământ privind utilizarea datelor cu 
caracter personal pentru acordarea unei zile libere plătite conform Legii 221/2021 doar persoana 
care se ocupa de întocmirea pontajului lunar), iar mediul de stocare a acestor informații și 
documente să fie extrem de bine determinat și controlat, astfel încât să se asigure o maximă 
securitate acestor informații. 



 

 

 informarea corectă și completă a salariaților cu privire la prelucrarea datelor lor în aceste scopuri, 
cu respectarea cerințelor art. 13 din GDPR (Declarația de consimțământ privind utilizarea datelor cu 
caracter personal - zi liberă plătită vaccinare COVID-19). 

 

 

 

 


