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Ministerul sănătății a publicat un Proiect Norme de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
Pe data de 21 octombrie, Ministerul Sănătății a publicat pe site-ul său un Proiect
de Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului
nr. 46/2003 („Normele”).
Prin Norme se intenționează reglementarea unor proceduri prin care pacienții să
își poată exercita drepturile prevăzute de Legea drepturilor pacientului
nr.46/2003, inclusiv cu privire la accesul la datele lor cu caracter personal, cum
ar fi:
 Obligația de a obține consimțământul expres al pacientului în cazul în care
pacientul va fi fotografiat/filmat
Daca pacientul urmează să fie fotografiat/filmat în unitatea medicală,
trebuie obținut consimțământul prealabil și expres al pacientului.
De la această regulă, Normele prevăd două excepții: (i) în cazurile în care
imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului
sau (ii) pentru evitarea suspectării unei culpe medicale.
 Unitățile medicale trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienților la
datele medicale personale
 Utilizarea datelor referitoare la viața privată și familială a pacientului
Daca datele referitoare la viața privată și familială a pacientului
influențează pozitiv stabilirea diagnosticului și tratamentului, unitățile
medicale le pot folosi. Totuși, astfel de date personale pot fi folosite doar
cu acordul expres al pacientului.
Normele prevăd două excepții de la această regulă: (i) cazul în care
pacientul reprezintă un pericol pentru ei însuși sau (ii) reprezintă un
pericol pentru sănătatea publică.
 Pacienții pot acorda acces la datele sale personale cu privire la starea de
sănătate
Pacientul are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care
informațiile medicale prezentate i-ar cauza suferință.
De asemenea, pacientul are dreptul de a alege o altă persoană care să fie
informată în locul său. Pacientul poate acorda acces la datele sale
personale privind starea de sănătate în scris. Accesul poate fi retras în
orice moment tot printr-o notificare scrisă.
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Sancțiuni aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), in septembrie – octombrie
2016, ANSPDPC a desfășurat mai multe investigații din oficiu sau pe baza
plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat sancțiuni
contravenționale.
Ca urmare a acestor investigații, mai multe bănci și societăți care prestează
servicii financiare au fost sancționate pentru prelucrare nelegală a datelor cu
caracter personal. Prelucrarea nelegală a constat în, printre altele:
 transmiterea de date negative la Biroul de Credit SA, fără realizarea
informării prealabile a unor persoane fizice;
 transmiterea în cazul mai multor persoane fizice, de mai multe ori în
aceeași lună date negative către Biroul de Credit, pentru aceeași restanță,
fără a se respecta termenul de 30 de zile de la data scadenței, contrar
dispozițiilor Deciziei nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu
caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de
credit și prin încălcarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă
circulație a acestor date.
Amenda maximă aplicată de ANSPDCP este în cuantum de 25.000 lei.
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Notificarea Yahoo și WhatsApp de către Grupul de Lucru
Articolul 29
Pe data de 27 octombrie 2016, Grupul de Lucru Articolul 29 („WP29”) a adresat
o scrisoare către WhatsApp cu privire la actualizarea Termenilor Serviciului si a
Politicii de Confidențialitate, anunțată în August, și o scrisoare către Yahoo cu
privire la încălcarea securității datelor care a avut loc în 2014 și respectiv, cu
privire la scanarea email-urilor clienților în scopuri de spionaj.
Potrivit comunicatului emis de WP29, atât actualizarea Termenilor Serviciului și a
Politicii de Confidențialitate WhatsApp, cât și încălcarea securității datelor și
posibila scanare a emailurilor clienților de către Yahoo, vor fi discutate la prima
întâlnire a subgrupului WP29 pentru securitate, care va avea loc în noiembrie.
Cu privire la actualizarea Termenilor Serviciului și a Politicii de Confidențialitate
WhatsApp, WP29 a exprimat îngrijorări cu privire la transmiterea informațiilor
către „familia de companii Facebook” în scopuri care nu sunt menționate în
Termenii Serviciului și în Politica de Confidențialitate precum și cu privire la
validitatea consimțământului utilizatorilor cu privire la schimbarea politicii.
Prin scrisoarea adresată Yahoo, WP29 a solicitat informații și clarificări cu privire
la:
 încălcarea securității datelor din 2014, care a fost confirmată și în urma
căreia datele cu caracter personal a peste 500 de milioane de utilizatori
Yahoo.Inc au fost furate;
 presupusa scanare a email-urilor clienților Yahoo în scopuri de spionaj la
cererea agențiilor de spionaj americane.
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Declarația Grupului de Lucru Articolul 29 cu privire la
Acordul Umbrelă EU – SUA
Pe data de 26 octombrie 2016 Grupul de Lucru Articolul 29 („WP29”) a emis o
declarație cu privire la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea
Europeană cu privire la Protecția Informațiilor Personale cu privire la Prevenirea,
Investigarea, Detectarea și Urmărirea Infracțiunilor („Acordul Umbrelă”).
Acordul Umbrelă a fost semnat pe data de 2 iunie 2016, dar nu intrat încă în
vigoare.
Potrivit declarației, WP29 salută inițiativa de a institui un cadru general de
protecție a datelor cu caracter personal pentru cooperarea judiciară dintre UE și
SUA. Cu toate acestea, WP29 menționează că anumite clarificări ar putea fi
necesare pentru a asigura prin Acordul Umbrelă un nivel de protecție similar cu
cel asigurat de legislația europeană.
Principalele aspecte indicate de WP29 ca necesitând mai multă atenție sunt:
 definiția conceptului de „date cu caracter personal” și „prelucrare”, care
diferă de definițiile europene;
 perioada de stocare a datelor ar trebui definită mai strict în relație cu
scopul urmărit;
 restricțiile dreptului de acces la date sunt foarte ample și accesul ar putea
fi îmbunătățit prin înființarea unui mecanism de acces indirect.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati
consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate
(numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal,
juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile
profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele
sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea,
trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru
pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din
Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica
independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania.
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Gestionarea eficienta a problematicii implicate de regimul juridic al datelor personale necesita o abordare
multidisciplinara, adresand atat aspectele strict juridice cat si corelarea acestora cu aspecte operationale si de
gestionarea riscurilor. In acest sens, echipe mixte formate din avocati din cadrul Reff & Asociatii si, respectiv,
specialisti din echipa de Consultanta in Managementul Riscului a Deloitte, vizeaza adresarea tuturor aspectelor
implicate in procesul de gestionare a conformarii la legislatia privind protectia datelor personale, utilizand atat knowhow local cat si bunele practici in materie.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe,
consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme
membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul
celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate.
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