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GDPR – PREZENTARE GENERALĂ
https://gdpr-implementare.ro

contact@gdpr-implementare.ro

office@romaniaconsulting.ro

1. Când intră în vigoare?
GDPR a intrat deja în vigoare în 25 mai 2018!
Regulamentul a fost publicat în 2016 iar intrarea în vigoare a fost decalată doi ani
tocmai pentru a oferi organizațiilor timpul necesar pentru a se conforma noilor
reglementări.

2. Cui se adresează GDPR?
GDPR se aplica tuturor organizațiilor care prelucrează date cu caracter personal
(nume, prenume, CNP, telefon, adresă fizică, adresă de email, etc).
“prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea”

Noua legislație are în vizor inclusiv organizațiile din afara Uniunii Europene care
prelucrează informații ce aparțin persoanelor fizice cu reședința în Europa. Așadar,
dacă deții o companie din exteriorul UE, însa aceasta preia datele personale ale
locuitorilor din Europa, trebuie sa știi ca ești supus direct tuturor reglementarilor
GDPR.
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3. Ce presupune conformarea la GDPR?
Regulamentul General Privind Protecția Datelor conține prevederi care stabilesc
clar drepturilor persoanelor vizate.
Odată cu implementarea GDPR, persoanele fizice vor avea posibilitatea de a afla
cum și de ce le sunt prelucrate datele cu caracter personal. Aceasta se traduce prin
obligații care trebuie respectate de cei care colectează și/sau prelucrează aceste date,
respectiv de Operatori.
De asemenea, prin adoptarea GDPR se acordă o atenție sporita protecției vieții private
a minorilor, în timpul desfășurării activităților pe Internet, întrucât aceștia nu sunt în
măsura sa realizeze riscurile, consecințele și drepturile pe care le au în ceea ce
privește prelucrarea datelor private.
Conform noului regulament, consimțământul acordat de minor în privința preluării
informațiilor personale va putea fi considerat legal, doar dacă acesta a împlinit vârsta
de 16 ani. Pentru copiii sub 16 ani, este necesar acordul părintelui.

4. Care sunt sancțiunile dacă NU se respectă legea?
REGULAMENTUL 679/2016 vine cu o serie de sancțiuni care trebuie analizate cu
seriozitate.
Amenzile sunt între 2% și 4% din bugetul UAT în funcție de categoria de date a
căror protecție a fost compromisă.
Obligația de a dispune luarea măsurilor necesare pentru conformarea la legislație
aparține conducătorului unității, în cazul unui UAT – Primarului.
Sancțiunea se aplică organizației, dar legislația română prevede posibilitatea
recuperării acesteia de la persoana fizică responsabilă.

5. Ce aduce nou GDPR?
Regulamentul General Privind Protecția Datelor aduce unele noutăți fata de
legislația anterioară:
• Obligația instituțiilor publice și a unor organizații private de a desemna o
persoană special responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal –
Responsabilul cu Protecția Datelor cod COR 242231.
• Consimțământul pentru preluarea datelor va fi tratat cu o seriozitate sporita și
va include un set de reguli mult mai riguros. Astfel, solicitarea acordului se va
realiza într-o forma mult mai accesibilă, facilă și structurată într-un limbaj
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simplu și concis. La fel de important, nu se mai acceptă condiționarea
consimțământului, la fel cum nu se mai acceptă consimțământul implicit,
acesta trebuind a fi exprimat în toate cazurile explicit.
• Persoanele fizice se vor bucura de mai multe drepturi, printre care libertatea
de portabilitate a datelor cu caracter personal de la un operator la altul, într-un
mod sigur. În plus, se pot opune utilizării informațiilor private în diverse
scopuri, precum marketing direct (email spam, campanii prin sms, etc).
• Transparența în ceea ce privește întregul proces de prelucrare a datelor va fi
extinsă, se vor cunoaște persoanele responsabile cu prelucrarea datelor dar și
cat timp sunt păstrate aceste date.
• Amenzile.

6. Ce oferim
Pachet complet pentru conformarea la legislația în vigoare:
•

•

•
•
•

•

audit al sistemului informatic și recomandări de îmbunătățire a securității IT;
◦ partenerii noștri din IT vor analiza situația existentă,
◦ vom întocmi un raport în care vor fi evidențiate aceste constatări,
◦ vor fi efectuate recomandările potrivite pentru conformarea sistemului Dvs. la
exigențele legale.
analiza fluxurilor de date și de documente scrise;
◦ se va întocmi pe compartimente,
◦ vor fi identificate punctele în care trebuie intervenit,
◦ va fi întocmit un raport și o diagramă a fluxurilor.
stabilirea măsurilor necesare pentru securizarea fluxurilor de date;
◦ în funcție de constatările la fața locului.
întocmirea documentației în sistem compatibil ISO 9001 – managementul calității;
◦ vor fi realizate procedurile de lucru necesare pentru cele mai comune situații,
◦ fiecare procedură va prevede cui îi este adresată, ce activități trebuie îndeplinite.
analiza documentelor de personal în vederea asigurării confidențialității;
◦ vor fi actualizate fișele de post pentru personalul care lucrează cu acest tip de
date,
◦ va fi completat contractul de muncă cu un Acord de Confidențialitate.
instruirea personalului pe parcursul întregului proiect.

Suplimentar, oferim următoarele servicii:
• soluții tehnice privind securitatea informațiilor, respectiv cloud securizat,
hosting email, prin partenerul nostru Smart IT SRL;
• digitizare arhivă, prin partenerul nostru Olive Media SRL;
• dezvoltare web și software personalizat prin Olive Studio SRL.
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7. Termen de realizare
10-20 de zile lucrătoare.
După finalizarea activității de consultanță beneficiați de 30 de zile de supervizare, gratuit.

8. Alte informații
Persoana de contact:
Laurențiu BOUREANU
office@romaniaconsulting.ro
La cerere, recomandări sau referințe. Avem peste 30 de proiecte implementate până în
prezent, începând de la SRL-uri la companii multinaționale și Regii Publice Locale.

Laurențiu BOUREANU
avocat
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