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În acest număr:
Noul regulament comunitar privind protecția datelor personale a fost
aprobat
În data de 14 aprilie 2016 Parlamentul European a aprobat noul regulament în domeniul protecției
datelor cu caracter personal.
Regulamentul înlocuiește actuala directivă privind protecția datelor, i.e. Directiva 95/46/EC privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și oferă un nivel uniform de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene, fiind
direct aplicabil în toate statele membre ale acesteia.

Data Privacy Alert: 27 aprilie 2016

| 1

Intrare în vigoare
Regulamentul va intra în vigoare în termen de 20 (douăzeci) de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial
UE.
Noile prevederi ale Regulamentului vor deveni aplicabile 2 (doi) ani mai târziu.

Noi prevederi ale Regulamentului
Noile prevederi ale Regulamentului vor conferi persoanelor fizice un control mai mare în ceea ce
privește datele cu caracter personal ale acestora și includ, printre altele:
1.

Dreptul de a fi uitat
Persoanele fizice vor avea dreptul de a solicita unui operator să șteargă evidențele privind
datele legate de acestea în măsura în care nu sunt motive legitime pentru ca aceste date să
fie reținute.

2.

Consimțământ clar în ceea ce privește prelucrarea datelor personale
Consimțământul va trebui înteles ca fiind o acțiune afirmativă clară care stabilește o indicație
oferită în mod liber, specific, informat și neechivoc cu privire la acordul persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

3.

Dreptul de a transfera datele către un alt furnizor de servicii
Companiile trebuie să asigure persoanelor fizice dreptul de a-și transfera dosarele cuprinzând
date personale de la un furnizor de servicii la altul.

4.

Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor
Companiile vor trebui să notifice autorității locale privind prelucrarea datelor, precum și
persoanelor fizice, încălcările semnificative în ceea ce privește securitatea datelor.

5.

Limbaj clar și ușor de înțeles al policitilor de confidențialitate
Companiile vor trebui să își adapteze politicile de confidențialitate și celelalte mijloace de
informare în scopul de a include informații mai detaliate.

6.

Numirea unui responsabil cu protecția datelor
Companiile vor trebui să își numească un responsabil cu protecția datelor în anumite situații,
cum ar fi cele privind operațiuni de prelucrare care, prin natura lor, domeniul de aplicare și/sau
scopul lor, necesită monitorizarea periodică și sistematică a persoanelor vizate.

Noi sancțiuni
În scopul de asigura o aplicare corespunzătoare a Regulamentului, sancțiunile privind încălcarea
acestuia sunt semnificativ mărite.
Regulamentul distinge între 2 (două) categorii de sancțiuni:
-

Încălcări ale obligațiilor privind protecția datelor: 10 milioane EURO sau până la 2% din cifra
de afaceri globală

-

Încălcări ale principiilor de bază privind prelucrarea datelor (proporționalitate, legitimitate,
consimțământ etc); drepturile persoanelor vizate (acces, dreptul de a fi uitat etc.), transferuri
internaționale de date sau nerespectarea unei măsuri a unei autorități privind protecția
datelor: 20 milioane de EURO sau până la 4% din cifra de afaceri globală
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Pași de urmat
În pregătirea companiilor de a se conforma prevederilor Regulamentului prin adoptarea și
implementarea unei strategrii clare în ceea ce privește prelucrarea datelor, vă recomandăm să
demarați un exercițiu de verificare a conformității pentru a evalua stadiul în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate la nivelul societății dvs.
Exercițiul de verificare a conformității va arăta:


Ariile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul societății dvs;



Aspectele privind conformarea societății dvs. cu legislația în materia prelucrării datelor cu
caracter personal;



Zonele de risc în materia prelucrării datelor cu caracter personal;



Pașii de urmat în viitor, inclusiv termene, riscuri și metode de urmat pentru îmbunătățirea
nivelului de conformare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care sunteți interesați în transmiterea unor informații mai detaliate cu privire la impactul
Regulamentului asupra activității dvs. sau în ceea ce privește exercițiul de verificare a conformității, vă
rugăm să ne comunicați.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.

Andrei Burz-Pînzaru
Partener Reff & Asociații
Avocat
+40 21 207 52 05
Maria-Silvia Axinescu
Avocat senior coordonator Reff & Asociații
+40 (21) 207 54 28
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ de către profesioniștii Deloitte și Reff & Asociații și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță fiscală sau juridică. Este
recomandabil să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreuna Deloitte Network) nu oferă
consultanță profesională sau alte servicii în domeniul contabil, fiscal, juridic, al investițiilor prin intermediul acestei publicații. Această publicație nu înlocuiește consultanța
sau serviciile profesionale și nici nu ar trebui să fie utilizată ca bază pentru orice decizie sau acțiune care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea. Înainte de a lua orice
decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va
fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe această publicație.
Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul
căreia fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor
membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează servicii clienților din sectorul public și privat în următoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanță, consultanță financiară – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul rețelei sale globale de firme membre, care activează în 150 de tari, Deloitte pune la dispoziția clienților săi resursele internaționale precum și
priceperea locală pentru a-i ajuta să exceleze indiferent de locul în care aceștia își desfășoară activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesioniști din Deloitte este acela de
a deveni un standard de excelență.
Reff și Asociații SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă
rețeaua de societăți de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora
care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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