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

I. ROMÂNIA 

1 ANSPDCP. ESTEE LAUDER ROMÂNIA SRL A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 14.483,4 LEI, ECHIVALENTUL A 3.000 EURO  

Autoritatea Națională de Supraveghere a a constatat că operatorul Estee Lauder România SRL  a încălcat 

prevederile art. 6, art. 7 și art. 9 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și l-a sancționat 
contravențional cu amendă în cuantum de 14.483,4 lei, echivalentul a 3.000 EURO. 

Sancțiunea a fost aplicată operatorului ca urmare a unei plângeri prin care s-au reclamat prelucrări ilegale de date prin 
dezvăluirea și, respectiv, colectarea de date personale (numele, prenumele, numărul de telefon, data nașterii și 
informații privind starea de sănătate), fără consimțământ sau alt temei legal. Totodată, operatorului i s-a aplicat și 
măsura corectivă de a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor a operațiunilor de 
colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin instruirea regulată a personalului propriu cu privire la 
importanța respectării regulilor de prelucrare a datelor personale ale angajaților săi, în fiecare situație de 
prelucrare a datelor personale, pentru a se evita dezvăluirea ilegală a acestora, raportat la art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD). 

2 ANSPDCP. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 19.368,4 LEI, ECHIVALENTUL SUMEI DE 4.000 EURO 

Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat încălcarea de către operatorul Enel Energie Muntenia SA a 
dispozițiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor l-a sancționat contravențional cu amendă în 
cuantum de 19.368,4 lei, echivalentul sumei de 4.000 EURO. 

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care petentul a sesizat încălcarea securității și 
confidențialității datelor cu caracter personal de către Enel Eergie Muntenia SA, prin transmiterea unor documente 
ce conțineau datele sale personale unui alt client Enel, utilizând poșta electronică. 

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că  operatorul nu a luat suficiente 
măsuri de securitate și confidențialitate care să prevină divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal către 
persoane neautorizate, încălcându-se prevederile art. 32 din RGPD. Totodată, operatorului i s-a aplicat și măsura 
corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, 
prin implementarea unor măsuri adecvate și eficiente de securitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de 
vedere organizatoric. 
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3 ANSPDCP. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ 

ÎN CUANTUM DE 14.524.2 LEI, ECHIVALENTUL A 3.000 EURO. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat încălcarea de către operatorul Telekom România 
Communications SA a dispozițiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și l-a sancționat 
contravențional cu amendă în cuantum de 14.524.2 lei, echivalentul a 3.000 EURO. 

Investigația a fost demarată în urma primirii unor plângeri prin care petentul a reclamat utilizarea frauduloasă a 
datelor sale personale la încheierea unor contracte pe numele său de către Telekom România Communications 
SA. 

În cursul desfășurării investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul nu a implementat 
suficiente măsuri de securitate care să includă verificarea exactității datelor personale colectate telefonic (la distanță) 
în scopul încheierii contractelor. 

Acest fapt a condus la o prelucrare ilegală a datelor petentului prin încheierea unor contracte de abonament pe numele 
său, folosind datele personale din contractul preexistent, fără verificarea corectitudinii acestora, contrar obligațiilor 
prevăzute de art. 32 din RGPD. În acest sens, art. 32 prevede, printre altele, la alin. (1) lit. b) și obligația operatorului de a 
implementa măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, 
integritatea, disponibilitatea şi rezistența continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare. 

De asemenea, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de 
colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin implementarea unor proceduri eficiente de identificare a 
persoanelor, care să prevină prelucrarea ilegală a datelor personale și dezvăluirea lor neautorizată, atât de către 
angajații/colaboratorii Telekom România Communications SA, cât și de către persoanele împuternicite și 
angajații/colaboratorii acestora,  precum și instruirea regulată a acestora și verificarea periodică a respectării 
instrucțiunilor date, raportat la art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD. 
 

II. UNIUNEA EUROPEANÂ 

1 FINLANDA. O COMPANIE DE TAXI, AMENDATĂ CU 72.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Vineri, 29 mai 2020, Autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din Finlanda a aplicat o 
amendă administrativă companiei Taksi Helsinki Oy pentru încălcarea legislației privind protecția datelor, potrivit 
unui comunicat. 

Compania nu a evaluat riscurile și efectele procesării datelor cu caracter personal înainte de a adopta un sistem de 
supraveghere care presupune înregistrarea audio și video în interiorul vehiculelor. 

Autoritatea a constatat că prelucrarea datelor audio nu era în conformitate cu principiul GDPR de minimizare a 
prelucrării datelor. Astfel, companiei i s-a solicitat să se asigure că prelucrarea datelor audio fără motive adecvate este 
oprită imediat. 

Având în vedere și alte încălcări constatate în cadrul controlului, Comitetul de sancțiuni a aplicat o amendă 
administrativă în valoare de 72.000 de euro. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-administrative-fine-several-deficiencies-personal-data_en
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2 BELGIA. UN CANDIDAT LA ALEGERILE LOCALE, AMENDAT CU 5.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Miercuri, 10 iunie 2020, Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din Belgia a aplicat o 
amendă în valoare de 5000 de euro unui candidat la alegerile locale pentru utilizarea datelor din registrul 
personalului primăriei unei localități pentru a trimite scrisori în scop de propagandă electorală, potrivit 
unui comunicat. 

Plângerea a fost depusă de primăria localității. 

Autoritatea de Supraveghere a statuat că a fost încălcat art. 5 alin. (1) lit. b din GDPR, deoarece registrul personalului nu 
putea fi folosit în scopuri electorale, ci doar pentru uzul intern al primăriei. De asemenea, s-a constat că nu a existat un 
temei legal pentru activitatea de prelucrare a datelor din registru. 

3 NORVEGIA. O APLICAȚIE DE MONITORIZARE A RĂSPÂNDIRII COVID-19, SUSPENDATĂ DUPĂ UN AVERTISMENT 

AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE 

Autoritatea Norvegiană de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal a notificat Institutul norvegian de 
sănătate publică (NIPH) cu privire la intenția sa de a impune o interdicție temporară a prelucrării datelor cu caracter 
personal în legătură cu aplicația mobilă Smittestopp, elaborată pentru a supraveghea răspândirea COVID-19, 
potrivit unui comunicat. 

Autoritatea de supraveghere consideră acest instrument este prea intruziv: „În contextul situației actuale, având în 
vedere răspândirea limitată a epidemiei, rata scăzută de utilizare a Smittestopp şi carențele în atingerea obiectivelor de 
urmărire şi evaluare a măsurilor sanitare, nu mai considerăm Smittestopp o intruziune justificată în protecția datelor 
personale.” 

Luni, 15 iunie 2020, autoritățile sanitare norvegiene au anunțat că au decis suspendarea aplicației. 

4  FRANȚA. AMENDA DE 50 MILIOANE EURO ÎMPOTRIVA GOOGLE PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR, MENȚINUTĂ DE 

INSTANȚĂ 

Vineri, 19 iunie 2020, Consiliul de Stat din Franța a menținut amenda aplicată, în 2019, de Comisia Națională pentru 
Informatică și Libertăți din Franța companiei Google, divizie a grupului Alphabet, în valoare de 50.000.000 euro, 
întrucât operatorul celui mai utilizat motor de căutare din lume nu asigură o transparență și o claritate suficientă în 
modul în care informează utilizatorii despre gestionarea datelor lor personale și nu obține în mod corect 
consimțământul acestora pentru reclamele personalizate, potrivit unui comunicat al CNIL. 

5 SUEDIA. O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI, AMENDATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Vineri, 19 iunie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a amendat cu circa 2.000 de euro o asociație de 
proprietari, în urma efectuării unei investigații cu privire la supravegherea video instalată într-un bloc de locuit, 
potrivit unui comunicat. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-imposed-fine-5000-eur-local-election_en
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/rgpd-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-dirige-contre-la-sanction-de-50-millions-d-euros-infligee-a-google-par-la-cnil
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Asfel, Autoritatea a constatat că asociația de proprietari a instalat patru camere video, dintre care două sunt 
amplasate spre scări, una spre intrarea principală în bloc și ultima spre un spațiu de depozitare. Toate camerele 
înregistrează video și audio non-stop. 

Cu privire la cele două camere instalate spre scări, Autoritatea reține că acestea permit asociației să înregistreze 
obiceiurile, vizitele și cercul social al rezidenților. Camera direcționată spre spațiul de depozitare trebuie redirecționată, 
astfel încât să nu monitorizeze bunurile stocate ale rezidenților. În cele din urmă, Autoritatea de supraveghere afirmă 
că instalarea camerei de supraveghere la intrarea în bloc trebuie justificată de anumite circumstanțe. 

În plus, Autoritatea observă că înregistrarea audio constituie o intruziune suplimentară în sfera privată, în special 
atunci când este înregistrată într-o clădire rezidențială și nu există circumstanțe care să motiveze o astfel de intruziune.  

6 BELGIA. O ASOCIAȚIE A FOST AMENDATA CU 1.000 DE EURO PENTRU TRANSMITEREA DE MESAJE DE MARKETING 

DIRECT PERSOANELOR CARE AU DONAT LA STRÂNGERI DE FONDURI 

Autoritatea belgiană pentru protecția datelor a aplicat o amendă de 1.000 EUR unei asociații care, pe baza interesului 
său legitim, a trimis mesaje de marketing direct către (foști) donatori de la evenimente de strângere de fonduri. 
Amenda administrativă a fost aplicată în urma unei plângeri depuse la Autoritatea belgiană pentru protecția datelor 
de către un fost donator al asociației, întrucât aceasta din urmă nu a respectat cererea de ștergere a datelor. 

În primul rând, Camera de litigii a constatat că operatorul nu respectă cererea de ștergere a datelor și dreptul la obiect 
al persoanei vizate. În al doilea rând, Camera de contencios a considerat că asociația nu a putut invoca în mod valabil 
interesul său legitim ca temei pentru prelucrarea datelor, întrucât nu îndeplinea condițiile cumulate impuse de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - și în special judecata Rigas - în acest sens. Conform acestei 
jurisprudențe, pentru a invoca articolul 6.1, f) GDPR, controlorul trebuie să demonstreze că i) interesele urmărite de 
prelucrare pot fi recunoscute ca legitime („test de scop”); ii) prelucrarea prevăzută este necesară în scopul prelucrării 
preconizate („test de necesitate”) și iii) echilibrarea acestor interese împotriva drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanelor în cauză de protecția datelor cântărește în favoarea operatorului sau a unui terț („test de echilibrare”). 
În cazul de față, Camera de contencios a decis că a treia condiție a articolului 6.1, f) GDPR și jurisprudența Curții de 
Justiție nu a fost îndeplinită. 

Mai exact, Camera de litigii a constatat că existau îndoieli cu privire la faptul dacă persoana vizată ar putea să se 
aștepte în mod rezonabil la prelucrarea datelor sale în scopuri de marketing direct după trecerea mai multor ani 
după colectarea acestor date (considerentul 47 din GDPR). Mai mult, Camera de contencios a constatat că operatorul 
nu a facilitat suficient dreptul de obiecțiune. 

7 BELGIA. UN OPERATOR A FOST AMENDAT CU 10.000 DE EURO PENTRU TRIMITEREA UNUI MESAJ DE MARKETING 

DIRECT CĂTRE PERSOANA GREȘITĂ ȘI PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS ADECVAT LA CEREREA ULTERIOARĂ DE ACCES 

Autoritatea de protecție a datelor din Belgia a aplicat o amendă de 10.000 EUR unui operator pentru trimiterea unui 
mesaj de marketing direct către persoana greșită și pentru că nu a răspuns în mod adecvat la solicitarea 
ulterioară a persoanei vizate de acces la datele sale. Mesajul de marketing a fost trimis reclamantului, în locul unei 
alte persoane care avea același nume, dar o altă adresă de e-mail. Această prelucrare incorectă se datorează unei erori 
umane. Drept urmare, reclamantul și-a exercitat dreptul de acces, care nu a funcționat așa cum ar fi trebuit. Autoritatea 
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de protecție a datelor din Belgia a stabilit că operatorul nu a răspuns suficient la solicitarea reclamantului, nu a răspuns 
în termenul stabilit de GDPR și că nu a fost suficient de transparent. 

8 BELGIA. UN OPERATOR A FOST SANCȚIONAT CU O AMENDĂ DE 1.000 DE EURO PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS UNEI 

SOLICITĂRI PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A SE OPUNE LA PRELUCRAREA DATELOR SALE ÎN SCOP DE 

MARKETING 

Autoritatea de protecție a datelor din Belgia a aplicat o amendă de 1.000 de euro unui operator pentru că nu a răspuns 
la o cerere din partea unui persoane de a se opune prelucrării datelor sale în scop de marketing și pentru că nu a 
colaborat cu autoritatea. 

Într-o decizie anterioară, Autoritatea de protecție a datelor din Belgia a ordonat operatorului să răspundă cererii și să 
notifice Autoritatea cu privire la măsurile luate la cerere. Operatorul nu a reacționat la această decizie. Pentru această 
atitudine, precum și încălcarea constatată a dreptului de a se opune, Autoritatea de protecție a datelor din Belgia a decis 
să impună în cele din urmă o amendă de 1.000 de euro. 

9 SPANIA. O SOCIETATE A FOST AMENDATĂ CU 4.000 DE EURO PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS CERERII DE ACCES LA 

DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Investigația a fost deschisă ca urmare a lipsei de răspuns la solicitarea de informații formulată pentru a investiga 
faptele identificate într-o plângere. Reclamantul a solicitat excluderea datelor sale dintr-un dosar de datorii - Asnef - 
de către o presupusă datorie către compania de furnizare a energiei -Iberdrola. 

 Plângerea a fost transferată către Iberdrola și a fost obligată să transmită Autorității de protecție a datelor din Spania 
informațiile și documentele solicitate în scrisoare. După ce nu a primit niciun răspuns, reclamația a fost acceptată. 

Au fost apoi efectuate investigații și entitatea a fost din nou obligată să raporteze asupra faptelor reclamate. Această 
nouă solicitare nu a primit niciun răspuns. Pe scurt, Iberdrola nu a furnizat informațiile solicitate și, în consecință, a 
împiedicat competențele de investigare pe care le are fiecare autoritate de supraveghere. 

La aplicarea sancțiunii a fost luat în considerare faptul că Iberdrola este o societate mare, nu recent creată și, prin 
urmare, ar fi trebuit să stabilească proceduri pentru îndeplinirea obligațiilor din reglementările privind protecția datelor, 
inclusiv să furnizeze orice informație cerută de autoritatea de supraveghere. Din acest motiv, a fost sancționată cu 5.000 
de euro, redusă la 4.000 de euro, deoarece a beneficiat de reducerea voluntară a plăților conform Legii procedurii 
spaniole. 
 

III. NOI DEZVOLTĂRI LEGISLATIVE SAU DE REGLEMENTARE  

1 COMISIA EUROPEANĂ. RAPORT PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A GDPR LA 2 ANI DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE 

Raportul de evaluare al Comisiei Europene referitor la Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), din  24 
iunie 2020, arată că RGPD și-a îndeplinit majoritatea obiectivelor, în special ca urmare a faptului că le-a oferit cetățenilor 
un set solid de drepturi opozabile și a creat un nou sistem european de guvernanță și de asigurare a respectării legii. 
RGPD și-a demonstrat flexibilitatea pentru a sprijini soluțiile digitale în situații neprevăzute, cum ar fi criza provocată de 
pandemia de COVID-19. 
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Raportul concluzionează, de asemenea, că armonizarea între statele membre înregistrează noi progrese, cu toate că 
există un anumit nivel de fragmentare care trebuie monitorizat în permanență. De asemenea, raportul constată că 
întreprinderile își dezvoltă o cultură a respectării normelor și utilizează tot mai mult ca avantaj competitiv faptul că 
asigură o protecție solidă a datelor. Raportul conține o listă de acțiuni prin implementarea cărora se poate facilita și mai 
mult aplicarea RGPD pentru toate părțile interesate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea 
promovării și a dezvoltării în continuare a unei veritabile culturi europene în materie de protecție a datelor și a asigurării 
cu rigurozitate a respectării legii. 

2 A 32-A PLENARĂ A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA DATELOR. APLICATII DE CONTACT TRACKING. 

În cadrul Plenarei din 16 iunie 2020 s-a adoptat Declarația referitoare la interoperabilitatea aplicațiilor de 
localizare în contextul pandemiei Covid-19, care are la bază Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare 
și a instrumentelor de depistare în contextul pandemiei Covid-19, potrivit unui comunicat. 

Declarația subliniază necesitarea respectării transparenței și legalității prelucrărilor implicate, drepturilor 
utilizatorilor, respectarea principiului minimizării datelor și asigurării confidențialității acestora. De asemenea, 
interoperabilitatea nu ar trebui să fie folosită ca motiv pentru a extinde colectarea mai mult decât este necesar. 

Acest Ghid a fost adus la cunoștința publicului larg prin comunicatul de presă al ANSPDCP din data de 24 aprilie 2020, 
cu precizarea că prin acesta se evidențiază condițiile și principiile de utilizare proporțională a datelor de localizare în 
scopul monitorizării răspândirii virusului,  respectiv a instrumentelor de depistare pentru a anunța persoanele aflate în 
apropierea altor persoane depistate ca infectate. Cu acest prilej, Comitetul a subliniat că utilizarea acestor date 
trebuie să se facă voluntar de fiecare persoană și să nu se ajungă la monitorizarea deplasărilor persoanei 
respective, iar principiile necesității și proporționalității trebuie să fie respectate în stabilirea măsurilor din 
această perioadă. 

ANSPDCP atrage atenția operatorilor/persoanelor împuternicite de operator care intenționează să 
dezvolte/implementeze aplicații de localizare și de depistare în contextul pandemiei Covid-19 asupra necesității 
respectării regulilor de protecție a datelor personale, a principiilor generale de prelucrare, în special a principiului 
privacy by design si by default, a principiului asigurării securității și confidențialității și a principiului 
responsabilității, respectiv asupra necesității respectării Ghidului nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a 
instrumentelor de depistare în contextul pandemiei Covid-19. 

Astfel, ANSPDCP subliniază că, în acest Ghid, s-a stabilit ca aplicațiile de depistare să nu implice utilizarea datelor de 
localizare, ci doar a datelor de proximitate, precum și faptul că este necesară efectuarea unei evaluări de impact 
(DPIA) în conformitate cu art. 35 din GDPR, de către operator anterior implementării acestui gen de aplicație, luând în 
considerare natura sensibilă a datelor personale prelucrate pe scară largă. 
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