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În acest număr:

Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului
General privind Protecția Datelor – Derogări de la
prevederile europene
Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind măsurile de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul
General privind Protecția Datelor”).
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Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului
General privind Protecția Datelor – Derogări de la
prevederile europene
Regulamentul General privind Protecția Datelor va deveni direct aplicabil în
România începând cu data de 25 Mai 2018 și le permite statelor membre să
adopte reglementări naționale destinate aplicării reglementării europene, în
concordanță cu specificul regimului juridic național.
În acest context, Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind
măsurile de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția
Datelor (”Propunere legislativă”), înregistrată în data de 14.03.3018 la Senat
pentru dezbatere.
În esență, Propunerea legislativă reglementează:


prelucrarea anumitor categorii de date cu caracter personal speciale (i.e.
date genetice, biometrice, date privind sănătatea) și a numărului de
identificare național;



desemnarea și sarcinile responsabilului privind protecția datelor,
acreditarea organismelor de certificare;



regimul măsurilor corective și al sancțiunilor, prelucrarea efectuată în
scopuri jurnalistice, academice, artistice sau literare;



prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților în contextul
relațiilor de muncă.

Abordarea legiuitorului este discutabilă în ceea ce privește dispozițiile din
Propunerea legislativă care derogă de la prevederile Regulamentului General
privind Protecția Datelor și restrâng posibilitatea de prelucrare a anumitor
categorii de date personale în scopul realizării unui proces decizional automatizat
sau pentru crearea de profiluri.
Astfel, dispozițiile Propunerii legislative interzic prelucrarea datelor genetice,
biometrice sau a datelor privind sănătatea în scopul realizării unui proces
decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, cu excepția prelucrării
realizate de către autoritățile publice în anumite condiții stabilite de lege.
Totodată, consimțământul persoanei vizate nu este în măsură să înlăture această
interdicție. Rămâne de văzut în ce măsură, ca urmare a dezbaterilor Propunerii
legislative, dispozițiile vor fi menținute sub această formă.
O altă schimbare importantă o constituie baza legală pentru prelucrarea
numărului de identificare național, inclusiv colectarea sau dezvăluirea
documentelor care îl conțin. Spre deosebire de reglementarea în vigoare,
conform Propunerii legislative, prelucrarea numărului de identificare națională nu
mai este prevăzută într-o manieră la fel de restrictivă.
Astfel, conform Propunerii legislative prelucrarea poate fi bazată pe toate
situațiile prevăzute în art. 6 alin. 1 din Regulamentul General privind Protecția
Datelor, inclusiv pe interesul legitim urmărit de către operator, cu instituirea
unor garanții (de ex. numirea unui responsabil privind protecția datelor;
stabilirea unor termene de stocare; instruirea persoanelor care, sub autoritatea
operatorului, prelucrează datele, etc.).
În plus, este de remarcat faptul că, în contextul relațiilor de muncă, se aplică
același regim atât monitorizării prin mijloace de comunicare electronice, cât și
prin mijloace de supraveghere video, chiar dacă cea din urmă constituie o
măsură mai intruzivă decât monitorizarea prin mijloace de comunicare
electronice (cum ar fi monitorizarea traficului de internet). Propunerea legislativă
instituie condiții suplimentare pentru aceste tipuri de monitorizări, precum:


să fie vizate activități de importanță deosebită, temeinic justificate;
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interesul angajatorului să prevaleze asupra intereselor sau drepturilor și
libertăților persoanelor vizate;



informarea prealabilă a angajaților;



consultarea sindicatului;



alte forme sau modalități mai puțin intrusive nu s-au dovedit eficiente;



durata de stocare a datelor este proporțională cu scopul prelucrării și nu
depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor în care legea dispune altfel
sau exista cazuri temeinic justificate.

În ceea ce privește regimul sancționator aplicabil autorităților și organismelor
publice, acesta este derogatoriu față de cel aplicabil entităților private, astfel că,
în cazul celui dintâi, legiuitorul a prevăzut avertismentul sau amenda de până la
200.000 lei, raportat la contravenția comisă.
Pentru a consulta întregul text al Propunerii legislative, vă rugăm accesați site-ul
Parlamentului României (Senatul) la următorul link:
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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