
10 Mituri despre GDPR



Claritate și consistență în protecția datelor 
personale

Drepturi de intimitate îmbunătățite

Îndatoriri crescute pentru protecția datelor

Obligativitatea raportării fiecărui 
data breach

Amenzi uriașe pentru non-compliance

General Data Protection 
Regulation (GDPR) impune noi reguli 

asupra organizațiilor din UE și celor care 
oferă bunuri și servicii persoanelor aflate 
pe teritoriul UE sau care colectează și 
analizează date legate de aceste persoane, 
indiferent de localizarea lor geografică.



Care sunt schimbările majore aduse de GDPR?

Intimitate 

personală

Control și 

notificări

Politici 

transparente

Training

Organizațiile vor trebui să:

• Educe oameni care să se 
ocupe de privacy și să educe 
angajații

• Auditeze și să updateze
politicile de date

• Angajeze un Data Protection 
Officer (dacă este necesar)

• Creeze și gestioneze 

contracte cu vendorii

aliniate la GDPR

Organizațiile vor trebui să:

• Protejeze datele personale 

folosind securitatea necesară

• Notifice autoritățile la orice 

compromitere a datelor 

personale

• Obțină consimțământul de 

procesare a datelor

• Țină detaliile oricărei procesări 

de date personale

Indivizii au dreptul să:

• Își acceseze datele 

personale

• Corecteze erorile în 

datele personale

• Șteargă datele personale

• Se împotrivească 

procesării de date 

personale

• Exporte datele personale

Organizațiilor li se cere să:

• Ofere detalii relevante 
pentru colectarea de 
date

• Detalieze necesitățile de 
procesare

• Definească politici de 
reținere a datelor și de 
ștergere a lor



GDPR este o lege europeană ce 
aduce doar chestii noi 

Mitul #1



„Yes, the GDPR is written in a 
continental way. The 
Fundamental Rights are written 
into European Law. And they [the 
USA] have to live with it”.

Jan Philipp Albrecht



Legea 677/2001

• Articolul 12: Informarea persoanei vizate

• Articolul 13: Dreptul de acces la date

• Articolul 14: Dreptul de intervenție asupra datelor

• Articolul 15: Dreptul de opoziție

• Articolul 17: Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

• Articolul 20: Securitatea prelucrărilor

• ...



Date cu caracter personal = PII 
(nume, prenume, adresă, telefon, 

înălțime, greutate etc)

Mitul #2







GDPR are efecte doar asupra 
cetățenilor europeni

Mitul #3



Articolul 3: Domeniul de aplicare teritorial

• Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal 
în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane 
împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă 
prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.

• Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal 
ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator 
sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în 
Uniune.



GDPR nu are norme de aplicare

Mitul #4





GDPR este despre consimțământ

Mitul #5



• Procesarea este în regulă dacă UNA din condițiile următoare este 
îndeplinită:

• persoana vizată şi-a dat consimţământul

• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte;

• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

• prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate;

• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;

• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu 
excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, 
care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Articolul 6



GDPR se aplică doar companiilor B2C

Mitul #6



GDPR se aplică doar persoanelor 
juridice

Mitul #7



• "operator" înseamnă 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; atunci 
când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau 
dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea 
acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

• "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu 
caracter personal în numele operatorului; 

Articolul 4 – Definiții



GDPR presupune criptarea oricărei 
comunicări

Mitul #8





Registrul prelucrărilor de date este 
necesar doar companiilor peste 250 

angajați

Mitul #9



Registrul prelucrărilor de 
date

Fișa de registru ref-000
Descrierea prelucrării

Denumirea procesului

N° / REF ref-000

Data creării

Ultimul update

Actori Nume Adresa Cod Poștal Oraș Țara Tel

Responsabilul de prelucrare

DPO

Co-responsabili

Finalitatea prelucrării

Finalitate principală

Scop secundar 1

Scop secundar 2

Scop secundar 3

Scop secundar 4

Scop secundar 5

Măsuri de securitate în timpul prelucrării de date

Măsuri de securitate tehnică

Măsuri de securitate organizațională

Categorii de date personale implicate în procesare Descriere Politica de retenție

Date de identificare, stare civilă, poze, video etc

Viață personală - obiceiuri, situație familială, 

comportament etc

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, Informații de ordin economic sau financiar - venituri, 

credite, bonitate, datorii etc

Date de conexiune - IP, loguri, etc

Date de localizare - GPS, GSM, etc

Date sensibile Descriere Politica de retenție

Date despre rasă, etnie

Date despre opiniile politice

Date despre convingerile religioase sau filozofice

Date privind apartenența la un sindicat

Date genetice

Date biometrice

Date despre sănătate

Date despre viața sau orientarea sexuală

Date privind infracțiuni sau cazier

CNP

Categorii de persoane vizate Descriere

Categoria 1

Categoria 2

Părți terțe Descriere Tipul terței părți

Terț 1

Terț 2

Terț 3

Terț 4

Transfer în afara UE Destinatar Țara Tipurile de garanții Document atașat

Organizația destinatar 1

Organizația destinatar 2

Organizația destinatar 3

Organizația destinatar 4

• Salarizare?

• Adeverințe?

• Concedii medicale?



GDPR este despre procese, 
proceduri, securitate, pedepse

Mitul #10





Mulțumesc!


