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

1 NOI GHIDURI ADOPTATE DE EDPB REFERITOR LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI DE COVID-19 

1.1 În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, desfășurată online pe 21 aprilie 2020, 
s-au adoptat 2 ghiduri privind prelucrare datelor cu caracter personal în contextul COVID-19 

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, desfășurată online pe 21 aprilie 2020, s-au 
adoptat, în principal, următoarele documente: 

 Ghidul nr. 3/2020 privind prelucrarea datelor de sănătate în scop de cercetare științifică în contextul 
pandemiei Covid-19 

Prin acest Ghid s-a urmărit clarificarea aspectelor privind utilizarea datelor de sănătate, în special 
temeiul legal al prelucrării, utilizarea ulterioară a datelor în scop de cercetare științifică, inclusiv sub 
aspect transfrontalier, precum și asigurarea drepturilor persoanelor vizate. 

 Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a instrumentelor de depistare în contextul 
pandemiei Covid-19 

Documentul urmărește evidențierea condițiilor și principiilor 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 subliniază 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. 

1.2 În data de 28 aprilie 2020 a avut loc Plenara Comitetului European pentru Protecția Datelor 

În cadrul celei de-a 24-a Plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor, au fost adoptate trei scrisori, 
întărind mai multe elemente din orientările sale anterioare privind protecția datelor în contextul luptei 
împotriva focarului de COVID-19. 

Ca răspuns la o scrisoare a misiunii Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, EDPB analizează 
transferurile de date privind sănătatea în scopuri de cercetare, permițând cooperarea internațională pentru 
dezvoltarea unui vaccin.  

  

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1877
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1877
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1878
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1878
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2 AMENZI APLICATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

2.1 Polonia. O companie a fost amendată pentru împiedicarea desfășurării unei inspecții de către Oficiul 
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

În data de 3 aprilie 2020, președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Polonia a 
aplicat o amendă administrativă în valoare de 20.000 PLN companiei Vis Consulting, o companie din domeniul 
tele-marketingului, pentru încălcarea GDPR. 

Inspectorii Oficiului, după notificarea prealabilă cu privire la inspecția planificată, nu au găsit pe nimeni la 
adresa înregistrată. Totuși, inspectorii au reușit să contacteze telefonic compania, iar reprezentantul acesteia a 
informat că inspecția nu va avea loc. Prin urmare, președintele UODO a concluzionat că Vis Consulting nu 
dorește să coopereze cu autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal. 

Astfel, societatea a încălcat dispozițiile articolului 31 din GDPR, în coroborare cu articolul 58 alineatul (1) literele 
(e) și (f) din GDPR, care se referă la cooperarea cu autoritatea de supraveghere. 

În plus, o anchetă penală este în desfășurare cu privire la acest subiect. 

2.2 Suedia. Centrul Național de Servicii Guvernamentale, amendat pentru încălcarea GDPR 

În data de 29 aprilie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus o amendă administrativă de 
aproximativ 18.700 de euro Centrului Național de Servicii Guvernamentale pentru că nu a notificat la timp 
părțile afectate, precum și autoritatea pentru protecția datelor despre o încălcare a datelor cu caracter 
personal. 

Autoritatea a inițiat o anchetă după ce a primit o serie de notificări privind încălcarea protecției datelor cu 
caracter personal referitoare la o eroare în sistemul IT pentru administrarea salariilor. Eroarea a implicat 
posibilitatea accesului neautorizat la datele cu caracter personal atât ale personalului autorităților care utilizau 
sistemul, cât și ale personalului Centrului. 

Autoritatea pentru protecția datelor a menționat că a durat aproape cinci luni până când Centrul Național de 
Servicii Guvernamentale a notificat părțile interesate cu privire la încălcarea care a avut loc. 
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