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

(I) ROMÂNIA 

1 ANSPDCP. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, AMENDATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE APROXIMATIV 5.000 EURO 

În data de 5 mai 2020, operatorul Banca Comercială Română S.A. a fost sancționat contravențional de Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu amendă în cuantum de 24.163,50 lei, 
echivalentul sumei de 5.000 EURO, constatându-se încălcarea dispozițiilor referitoare la securitatea prelucrării, respectiv 
art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, potrivit unui 
comunicat. 

Investigația a fost demarată în urma primirii unei plângeri, iar în cursul desfășurării acesteia, Autoritatea Națională de 
Supraveghere a constatat că Banca Comercială Română S.A. nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării. În concret, operatorul nu a luat 
măsuri pentru a asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter 
personal nu le prelucrează decât la cererea sa, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern. 

Astfel, s-a constatat că a avut loc o colectare a copiilor actelor de identitate ale clienților persoanelor fizice (minori și 
reprezentanți legali) prin intermediul telefonului personal al unei angajate a operatorului, precum și transmiteri ale 
copiilor acestor acte la nivelul operatorului, prin aplicația WhatsApp, cu încălcarea procedurii de lucru interne. 

2 ÎN DATA DE 20 MAI 2020 A AVUT LOC PLENARA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA DATELOR 

În cadrul acestei Plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor a făcut câteva recomandări Autorității din 
Slovenia privind draft-ul Clauzelor contractuale standard. 

În conformitate cu GDPR, autoritățile de supraveghere au datoria să coopereze în cazurile cu o componentă 
transfrontalieră pentru a asigura o aplicare consecventă a regulamentului - așa-numitul mecanism al ghișeului unic 
(OSS). În conformitate cu OSS, Autoritatea principală de supraveghere (LSA) este responsabilă de pregătirea proiectelor 
de decizii și lucrează împreună cu autoritățile competente pentru a ajunge la un consens. Până la sfârșitul lunii aprilie 
2020, au adoptate 103 decizii privind mecanismul ghișeului unic finale. Comitetul European pentru Protecția Datelor 
intenționează să publice rezumate în limba engleză ale acestor decizii. 

3 FINLANDA. TREI COMPANII AU FOST AMENDATE PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Luni, 18 mai 2020, Ombudsmanul pentru Protecția Datelor din Finlanda a aplicat amenzi administrative unui numai de 
3 (trei) companii pentru încălcarea GDPR, potrivit unui comunicat. 

https://www.dataprotection.ro/?page=Sanctiune_pentru_incalcarea_RGPD_BCR&lang=ro
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposed-three-administrative-fines-data-protection-violations_en
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(a) Autoritatea de supraveghere a constatat că Posti Oy, principalul operator de servicii poștale din Finlanda, nu a 
informat persoanele vizate despre drepturile lor, inclusiv dreptul de a obiecta cu privire la dezvăluirea datelor, 
în legătură cu efectuarea notificărilor privind schimbarea adresei. Clienții s-au plâns autorității că au primit 
comunicări de la diverse companii. Încălcările au afectat 161.000 de clienți doar în 2019. 

Posti Oy a fost sancționată cu o amendă în valoare de 100.000 de euro. 

(b) A doua decizie a vizat o plângere adresată Ombudsmanului cu privire la modul în care Kymen Vesi Oy a 
prelucrat datele de localizare ale angajaților săi prin urmărirea vehiculelor. Responsabilul cu protecția datelor 
nu a efectuat evaluarea impactului cerută de GDPR înainte de a începe procesarea datelor. Datele de locație au 
fost utilizate pentru monitorizarea programului de lucru și în alte scopuri. 

Comitetul de sancțiuni a aplicat Kymen Vesi Oy o amendă administrativă de 16.000 de euro. 

(c) În cel de-al treilea caz, Ombudsmanul pentru Protecția Datelor a fost notificat în legătură cu o companie care 
colectează date personale care nu sunt necesare de la solicitanții de locuri de muncă și angajați. Compania a 
solicitat informații cu privire la aspecte precum religia, starea de sănătate, posibila sarcină și statutul familiei 
persoanelor vizate. 

Ombudsmanul pentru Protecția Datelor a ordonat companiei să șteargă aceste date. 

4 DANEMARCA. ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE O COMPANIE DE 

RECRUTARE 

Vineri, 15 mai 2020, Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din Danemarca a constatat 
că JobTeam, o companie daneză de recrutare, nu a îndeplinit cerințele de bază prevăzute de GDPR, conform căruia 
datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, potrivit unui comunicat. 

JobTeam a fost raportată la poliție, care a propus aplicarea unei amenzi de 50.000 DKK. Reacția companiei a fost că a 
șters toate datele cu caracter personal care au făcut obiectul solicitării de acces din partea unei persoane vizate, ștergere 
care a avut loc după momentul depunerii cererii și precedând răspunsul companiei. 

Autoritatea de supraveghere a luat cunoștință de acest caz, după ce a fost înaintată o plângere. În acest sens, Autoritatea 
a menționat că a avut loc o încălcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și un exemplu de rea-credință a 
prelucrării datelor personale. Autoritatea daneză a propus aplicarea unei penalități mai mare de 50 000 DNK pentru 
această încălcare, considerând că o amendă mai mică nu ar fi proporțională cu gravitatea faptei comise. 

5 SUEDIA. AMENDĂ ÎN VALOARE DE 11.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Miercuri, 13 mai 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus o amendă administrativă de aproximativ 
11.000 de euro Comitetului pentru asistență medicală din Regiunea Örebro, care a publicat pe site-ul web al regiunii 
date personale sensibile despre un pacient internat într-o clinică de psihiatrie criminalistică, potrivit unui comunicat. 

Autoritatea a constatat că administrația Comitetului nu a luat măsuri organizatorice suficiente pentru a se asigura că 
datele cu caracter personal sunt protejate și a impus stabilirea unor reguli scrise și măsuri care să asigure că cei care 
publică date cu caracter personal pe site-ul web al regiunii fac acest lucru în conformitate cu instrucțiunile stabilite. 
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De asemenea, Autoritatea suedeză a solicitat înlăturarea datelor de pe site. 

(II) UNIUNEA EUROPEANĂ 

La 4 mai 2020, Consiliul European pentru Protecția Datelor („EDPB”) și-a actualizat orientările privind consimțământul 
în cadrul GDPR. O versiune inițială a acestor orientări a fost adoptată de Grupul de lucru Articolul 29 înainte de intrarea 
în vigoare a GDPR și a fost aprobată de EDPB la 25 mai 2018. 

Revizuirile nu reprezintă o revizuire a orientărilor existente. Mai degrabă, EDPB își propune să ofere claritate în două 
domenii specifice: 

 Cookie walls. EDPB afirmă în mod explicit că, dacă site-urile web sau serviciile impun utilizatorilor să accepte 
utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare ca o condiție prealabilă a accesului (adică folosind un așa-
numit „banner cookie”), acest lucru nu constituie consimțământ valabil în conformitate cu articolul 5 (3) din 
Directiva privind confidențialitatea electronică. 

 Acțiune folosită pentru a indica consimțământul. Parcurgerea sau glisarea printr-o pagină web „nu va satisface 
în niciun caz cerința unei acțiuni clare și concisă” care indică un consimțământ valabil. 
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