
 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
Aprilie 2020 

www.vf.ro
 
  

protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în  martie 2020 

(1) Suedia. Google, amendat cu 7 milioane de euro pentru încălcarea GDPR 

Miercuri, 11 martie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus platformei Google o amendă în valoare 
de 7 milioane de euro pentru încălcarea GDPR, potrivit unui comunicat. 

Autoritatea a constat că Google nu a respectat dreptul persoanelor de a le fi eliminate rezultatele ce vizează numele 
acestora din motoarele de căutare. 

În 2017, în urma unui audit, Autoritatea pentru protecția datelor a solicitat Google să șteargă unele rezultate, din cauza 
lipsei de precizie, relevanță sau pentru că erau de prisos. Google nu și-a îndeplinit pe deplin obligațiile, ceea ce a impus 
efectuarea unui nou control, în urma căruia a fost impusă această sancțiune. 

(2) Danemarca. Două municipalități riscă să fie sancționate pentru încălcarea GDPR 

Marți, 10 martie 2020, Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal din Danemarca a sesizat poliția, întrucât 
a constatat că administrația a două municipii, Gladsaxe și Hørsholm, au încălcat prevederile GDPR, potrivit 
unui comunicat. 

Autoritatea a luat cunoștință de ambele cazuri, după ce administrația municipiilor a notificat încălcări privind 
securitatea datelor personale, după ce două calculatoare în care se aflau asemenea date au fost furate. 

Niciunul dintre calculatoare nu era protejat printr-un sistem de autentificare securizat, iar pierderea datelor cu caracter 
personal de către municipalități a reprezentat, așadar, un risc necuvenit pentru cetățenii săi. 

Într-unul dintre cazuri, lipsa de securitate a dus la o încălcare gravă, deoarece un computer pe care erau stocate datele 
a 20.620 de cetățeni, inclusiv informații cu caracter sensibil, a fost furat de la Primăria Gladsaxe. 

A doua încălcare de securitate a avut loc atunci când computerul unui angajat din municipalitatea Hørsholm a fost furat 
din mașină. Pe computer, existau informații despre aproximativ 1.600 de angajați din municipiul Hørsholm, inclusiv 
informații cu caracter sensibil. 

Autoritatea daneză pentru protecția datelor a decis să raporteze municipalitățile Gladsaxe și Hørsholm la poliție și 
propune ca cele două să fie amendate cu 100.000 DKK, respectiv 50.000 DKK. 

(3) Polonia. O școală a fost amendată pentru că utiliza categorii speciale de date cu 
caracter personal pentru a asigura accesul în cantină 

Joi, 5 martie 2020, președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a aplicat o amendă de 20 000 

PLN unei școli pentru utilizarea datelor biometrice ale copiilor pentru a intra în cantină, potrivit unui comunicat. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-google_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020_en
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Autoritatea a constatat că școala a procesat categorii speciale de date (date biometrice - amprente) ale 680 de copii fără 

o bază legală, având în vedere că ar fi putut folosi alte forme de identificare a elevilor. 

Mai mult, președintele autorității a dispus ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate sub formă de informații 
digitale ce conțin amprentele copiilor și încetarea oricărei alte colectări de date cu caracter personal. 

(4) Olanda. Asociația de tenis KNLTB, amendată pentru încălcarea GDPR 

Marți, 3 martie 2020, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Olanda a amendat Asociația de tenis 
KNLTB cu 525.000 de euro pentru vânzarea datelor personale ale membrilor, potrivit unui comunicat. 

În 2018, KNLTB a vândut la doi sponsori datele personale a mai multor mii de membri. 

(5) Regatul Unit. Virgin Media a anunțat o încălcare a datelor privind o bază de date care 
conține informații personale a 900.000 de persoane 

Pe 5 martie 2020, Virgin Media a anunțat că o bază de date care conținea date personale a 900.000 de persoane a 

fost accesibilă timp de 10 luni. Compania a confirmat că aceste informații, care au fost stocate în scopuri de marketing, 

au fost accesate cel puțin o dată dar, cu toate acestea, nu a fost în măsură să confirme de către cine sau dacă acest lucru 

a condus la folosirea abuzivă a acestora. 

Descoperirea breșei de securitate nu a avut loc în urma unui incident cibernetic. Un cercetător de securitate care 

lucrează pentru TurgenSec a făcut descoperirea inițială pe 28 februarie, ulterior Virgin Media a notificat ICO și a făcut un 

anunț și pe site-ul lor web. Virgin Media a informat prin e-mail toate persoanele vizate ale căror date au fost expuse de 

această breșă de securitate. 

Majoritatea persoanelor afectate de această încălcare sunt clienți Virgin care beneficiază de „televiziune sau conturi 

telefonice fixe”, precum și potențiali clienți care au fost recomandați de către prieteni care folosesc deja serviciile. 

Informațiile care au vizat breșa de securitate de la  de Virgin Media includ: 

 numere de telefon 

 adrese de email 

 adrese de acasă 

Deși informațiile accesibile nu includeau parole sau informații financiare, există totuși o posibilitate ca aceste informații 

să fie folosite de către infractorii cibernetici. Virgin Media a publicat o pagină de informații oferind îndrumări pentru cei 

afectați, dar, cu toate acestea, nu a menționat cum planifică compensarea persoanelor afectate. 

 


