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

I. NOI GHIDURI ADOPTATE DE EDPB 

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB), desfășurată on-line pe 2 septembrie 2020, s-
au adoptat noi ghiduri: 

 Ghidul nr. 7/2020 privind conceptul de operator și persoană împuternicită în Regulamentul General privind 
Protecția Datelor 

Prin acest Ghid s-a urmărit clarificarea, din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor, a noțiunilor 
de operator, operatori asociați și de persoană împuternicită de operator, concepte-cheie în aplicarea regulilor de 
protecție a datelor personale, raportat la prevederile art. 4 din RGDP și în considerarea rolului acestora în stabilirea 
obligațiilor corespunzătoare. 

 Ghidul nr. 8/2020 privind evidențierea utilizatorilor în mediile sociale 

Documentul conține prezentarea unor situații concrete în scopul de a fi de un real folos companiilor în activitatea 
desfășurată. 

II. ROMÂNIA  

1 ANSPDCP. SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 9.671,40 LEI, ECHIVALENTUL A 2.000 EURO  

În data de 8 sept. 2020 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Sănătatea Press 
Group S.R.L. și a constatat încălcarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal stabilite prin dispozițiile 
art. 32 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări privind încălcarea securității 
datelor cu caracter personal. 

Încălcarea securității datelor a constat în faptul că, în cadrul organizării unui eveniment on-line de către Sănătatea Press 
Group S.R.L., au fost transmise eronat date de logare ale unor persoane pe alte adrese de e-mail decât cele cu care își 
creaseră cont pe platforma electronică a operatorului. 

Această situație a condus la divulgarea și accesul neautorizat la datele altor participanți la eveniment (adrese e-mail, 
nume utilizator), cu efecte pentru un număr de 1300 de utilizatori ai platformei operatorului.  

În acest context, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul avea obligația 
de a prelucra datele „într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de 
măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)”. 

 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1950
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1950
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1951
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2 ANSPDCP A PUBLICAT UN PROIECT DE DECIZIE PRIVIND CERINȚELE SUPLIMENTARE PENTRU ACREDITAREA 

ORGANISMELOR DE CERTIFICARE  

La data de 10 sept. 2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a publicat un Proiect de Decizie a ANSPDCP privind 
Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 
2016/679. 

Acest proiect este supus dezbaterii publice în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, fiind accesibil aici. 

Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679 
au fost elaborate cu consultarea Asociației de Acreditare din România - Renar și se transmit pentru aviz Comitetului 
European pentru Protecția Datelor, în concordanță cu art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679. 

3 ANSPDCP A PUBLICAT RAPORTUL DE ACTIVITATE AFERENT ANULUI 2019 

Pe data de 28 sept. 2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a publicat pe site-ul său Raportul anual, Raport care 
conține o prezentare sintetică a activităților Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe ale 
ANSPDCP, în următoarele capitole: cap. I – prezentare generală, cap. II – activitatea de avizare, consultare și informare 
publică, cap. III-activitatea de monitorizare și control, cap IV - activitatea în domeniul relațiilor internaționale și cap. V - 
managementul economic al Autorității. 

Totodată, acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative 
cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate în total sau diferențiat (din oficiu, respectiv pe baza 
plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul măsurilor corective aplicate (inclusiv amenzi), numărul de 
puncte de vedere emise, de litigii aflate pe rol, de coduri de conduită analizate, numărul de comunicate de presă, număr 
reguli corporatiste/IMI. 

De asemenea, Raportul anual 2019 conține fișe de caz/spețe referitoare la activitatea de investigare, precum și cele 
mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile 
instituției noastre. 

Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019 poate fi consultat și aici. 

4 ANSPDCP. O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI DIN NĂVODARI A FOST SANCȚIONATĂ CU AVERTISMENTE ȘI AMENDĂ ÎN 

CUANTUM DE 2.417,55 LEI (ECHIVALENTUL A 500 EURO) 

În data de 4 aug. 2020 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la Asociația de proprietari Bl. FC 
5, orașul Năvodari, județul Constanța, în cadrul căreia a constatat încălcarea anumitor dispoziții din Regulamentul 
General privind Protecția Datelor. 
 
Ca atare, asociația de proprietari a fost sancționată: 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1954
https://www.dataprotection.ro/?page=Rapoarte%20anuale&lang=ro
https://www.dataprotection.ro/?page=Rapoarte%20anuale&lang=ro


 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
Octombrie 2020 

www.vf.ro
 
  

 pentru prelucrarea ilegală a imaginii unei persoane fizice, provenită din sistemul de supraveghere video al 
asociației, prin afișare la avizierul imobilului, cu încălcarea principiilor de prelucrare a datelor personale prevăzute 
de art. 5 din RGPD, coroborat cu art. 6 alin. (1) din RGPD, prin raportare la dispozițiile la art. 83 alin. (5) lit. a) din RGPD 
- amendă în cuantum de 2417,55 lei (echivalentul a 500 euro); 

 pentru neadoptarea de măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor 
personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 32 
din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 83 alin. (4) lit. a) din RGPD - avertisment; 

 pentru lipsa unei informări complete a persoanelor vizate ale căror date personale le prelucrează prin intermediul 
sistemului de supraveghere video deținut, potrivit cerințelor art. 12 și 13 din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 
83 alin. (5) lit. b) din RGPD – avertisment. 

Totodată, asociației de proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective: 
 
 de a asigura informarea completă a persoanelor vizate, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 12-13 

din RGPD, la loc vizibil, în apropierea camerelor de supraveghere instalate, în termen de 15 zile de la data 
comunicării procesului-verbal; 

 de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice 
și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de 
supraveghere video, inclusiv sub aspectul vizualizării imaginilor prin intermediul monitorului amplasat în holul de 
trecere și dezactivarea aplicației prin care se permite accesarea imaginilor de la distanță prin internet, prin stabilirea, 
în cadrul Adunării Generale a Asociației de Proprietari, a unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest 
sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare 
pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației. 

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care petentul a reclamat accesarea, utilizarea și dezvăluirea 
de către diverse persoane, fără temei legal, a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video 
al asociației de proprietari. 

III.  UNIUNEA EUROPEANĂ  

1 FINLANDA. O COMPANIE A FOST SANCȚIONATĂ CU AMENDĂ ÎN CUANTUM DE 7.000 EURO PENTRU 

TRANSMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ELECTRONICE FĂRĂ SĂ DEȚINĂ CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANELOR 

VIZATE ȘI PENTRU CĂ A IGNORAT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

Autoritatea de Protecție a Datelor din Finlanda a anunțat pe data de 25 sept. 2020, că a sancționat compania Acc 
Consulting Varsinais-Suomi (Independent Consulting Oy) din cauza realizării de marketing direct electronic fără 
consimțământul prealabil, precum și pentru neglijarea drepturilor persoanei vizate. 

Controlul a fost demarat în urma unor reclamații depuse de către persoanele vizate. Acestea au raportat că au primit 
mesaje de marketing direct de la companie fără să-și dea consimțământul. Unele dintre persoanele vizate au răspuns la 
mesajul de marketing trimis ca SMS, pentru a solicita să nu mai primească mesaje. În ciuda solicitării, persoanele vizate 
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au primit în continuare mesaje de marketing direct de la operator. Prin urmare, operatorul nu a implementat dreptul 
persoanelor vizate de a obiecta în conformitate cu GDPR. 

Autoritatea pentru Protecția Datelor a aplicat o amendă în cuantum de 7.000 EUR și măsuri corective constând în 
obligația de a-și schimba metodele de operare și de a implementa exercitarea drepturilor persoanei vizate în 
conformitate cu GDPR. 

2 NORVEGIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR A DISPUS SANCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI NORVEGIENE 

A DRUMURILOR PUBLICE 

Autoritatea norvegiană pentru Protecția Datelor a sancționat Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice cu o 
amendă în cuantum de 37.400 EUR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care erau incompatibile 
cu scopurile menționate inițial și pentru că nu a șters înregistrările video după 7 zile. 

Amenda a fost aplicată având în vedere prelucrarea extinsă a datelor cu caracter personal prin utilizarea camerelor 
rutiere fixe pentru a monitoriza părțile contractante, angajații, subcontractanții și angajații subcontractanților. 

Utilizarea unor astfel de imagini pentru documentarea încălcărilor contractuale la câteva luni de la producerea 
incidentelor este incompatibilă cu scopul inițial, care era acela de a face posibile măsuri imediate de securitate. Prin 
urmare, nu este permisă utilizarea acestor înregistrări video pentru urmărirea contractelor. 

3 POLONIA. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII DIN VARȘOVIA A FOST AMENDATĂ CU AMENDĂ ÎN CUANTUM DE 

50.000 PLN  

În data de 11 sept. 2020, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Polonia a anunțat că a constatat 
o încălcare a datelor cu caracter personal de către Universitatea de Științe ale Vieții din Varșovia și a aplicat o amendă 
acestei entități în valoare de 50 000 PLN. 

În noiembrie 2019, președintele Autorității a primit o notificare privind încălcarea datelor cu caracter personal ale 
candidaților la studii la Universitate. Notificarea era legată de furtul unui computer privat portabil al angajatului 
universității, angajat care a folosit acest dispozitiv și în scopuri comerciale, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale candidaților la studii în scopul activităților de recrutare.  

La stabilirea cuantumului amenzii, Autoritatea de supraveghere a luat în considerare faptul că încălcarea datelor cu 
caracter personal a vizat candidații la studii din ultimii cinci ani, a acoperit o gamă largă de date și că numărul 
persoanelor afectate ar putea fi de până la 100. De asemenea, a fost important pentru stabilirea cuantumului amenzii 
că operatorul nu avea cunoștințe despre prelucrarea datelor cu caracter personal pe computerul privat al angajatului. 

Mai mult, în cursul procedurilor desfășurate s-a stabilit că universitatea nu a implementat măsuri organizatorice și 
tehnice adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaților la studii. 
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În cauză, responsabilul cu protecția datelor (DPO) și-a îndeplinit sarcinile fără a ține seama în mod corespunzător de 
riscul asociat operațiunilor de prelucrare. Responsabilul cu protecția datelor nu a fost implicat de universitate în 
procesul de recrutare pentru studii care acoperă funcționarea sistemului IT destinat acestei activități. 

La aplicarea amenzii, președintele Autorității a ținut cont de circumstanțe atenuante, cum ar fi: o bună cooperare cu 
Autoritatea de supraveghere atât în cursul inspecției, cât și în timpul procedurilor administrative, luând măsuri pentru 
remedierea încălcării și asigurarea securității în prelucrarea datelor în viitor. 

4 UNGARIA. AUTORITATEA DE PROTECȚIE A DATELOR DIN UNGARIA A AMENDAT EDITORUL REVISTEI FORBES  

Autoritatea Națională Maghiară pentru Protecția Datelor a sancționat cu 2 amenzi in cuantum de 4,5 milioane de forinți 
compania Mediarey Hungary Services Zrt., editorul revistei Forbes din Ungaria în două cazuri. 

În primul caz, Autoritatea a stabilit că în legătură cu versiunile tipărite și online din sept. 2019 ale publicației Forbes care 
conține cele mai mari companii familiale și versiunile tipărite și online din ian. 2020 ale publicației Forbes care conține 
cei mai bogați 50 de maghiari, nu a informat persoanele vizate, în prealabil, cu privire la rezultatele verificării interesului 
legitim și editorul a încălcat articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. 

Mai mult, Autoritatea a stabilit că, prin faptul că nu a furnizat reclamanților informații adecvate despre toate 
circumstanțele esențiale ale prelucrării datelor și despre dreptul reclamanților de a a-și exercita drepturile prevăzute de 
GDPR, editorul a încălcat articolul 5 alineatul (1) litera (a), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 
14, articolul 15 și articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul general privind protecția datelor. 

În al doilea caz, Autoritatea a stabilit că, neefectuând o evaluare adecvată a interesului legitim în legătură cu versiunile 
tipărite și online ale publicației Forbes care conține cele mai mari întreprinderi familiale publicate în ianuarie 2019 și 
versiunile tipărite și online ale publicației Forbes care conține cei mai bogați 50 de maghiari publicate în septembrie 
2019, editorul a încălcat articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Mai mult, 
Autoritatea a stabilit că, prin faptul că nu a furnizat reclamanților informații adecvate despre toate circumstanțele 
esențiale ale prelucrării și despre drepturile reclamanților, editorul a încălcat articolul 5 alineatul (1) lit. (a), Articolul 5 
alineatul (2), articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 14 și articolul 21 alineatele (1) și (4) din Regulamentul general 
privind protecția datelor. 

Cele două sancțiuni au fost deja contestate și urmează ca instanța să se pronunțe asupra legalității acestora. 

5 POLONIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR A SANCȚIONAT INSPECTORATUL GENERAL AL POLONIEI 

CU O AMENDA ÎN CUANTUM DE 100.000 PLN 

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a încălcării principiului legalității prelucrării datelor cu caracter personal datorită 
punerii la dispoziție intenționată, fără un temei legal, pe GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) a datelor cu caracter personal 
sub forma numerelor de carte funciară.  
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Inspectoratul a refuzat efectuarea unei inspecții și a pus la dispoziție doar documentația care specifică măsurile 
organizatorice aplicate pentru a asigura securitatea datelor și dovezile care demonstrează numirea responsabilului cu 
protecția datelor.  

În cursul procedurii, Inspectoratul nu a indicat o dispoziție de drept care să constituie baza legală a acestei activități ale 
sale. Mai mult, niciuna dintre dispozițiile legale care reglementează activitatea acestuia nu îi permite să pună la 
dispoziție datele obținute în cadrul GEOPORTAL2. În opinia președintelui Autorității, Inspectoratul General al Poloniei, 
conștient de lipsa unui temei juridic clar pentru prelucrarea datelor, a încheiat acorduri cu Birourile de cadastru pe baza 
cărora a obținut informații despre terenuri în scopul publicării lor pe GEOPORTAL2. Autoritatea a considerat că o astfel 
de bază trebuie să rezulte din dispoziții legale comun obligatorii. 

Având în vedere cele de mai sus, președintele Autorității a considerat că datele cu caracter personal au fost puse la 
dispoziție pe GEOPORTAL2 fără un temei legal. O astfel de acțiune are ca rezultat încălcarea articolului 5 alineatul (1) 
litera (a) și a articolului 6 alineatul (1) din GDPR. 

Domeniul de aplicare al datelor dezvăluite în registrul de carte funciară al persoanelor fizice include, printre altele, 
nume, prenume, numele părinților, numărul personal de identificare, adresa proprietății. Publicarea unor astfel de date 
permite identificarea persoanei ale cărei date sunt conținute în registrul funciar. Prin publicarea numerelor de registre 
funciare pe Geoportal2, accesul la informațiile conținute în acestea poate fi obținut de către orice utilizator de Internet 
interesat. Acest tip de situație poate expune un număr foarte mare de persoane (persoane vizate) la furtul identității lor. 

6 POLONIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR IMPUNE O SANCȚIUNE DE MUSTRARE PENTRU O SCOALĂ 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ELEVILOR 

Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a impus o sancțiune de mustrare pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale elevilor, fără temei legal, în legătură cu sondajul efectuat de o școală în anul școlar 2019/2020. 
Sondajul intitulat „Evaluarea situației elevului la domiciliu și școală” a examinat situația personală a elevilor. 

În legătură cu sondajul, școala a prelucrat datele personale ale elevilor, inclusiv minorii, în special numele și prenumele, 
indicarea tutorilor legali (părinții), statutul familiei (monoparental, familie completă), informații despre decesul tutorelui 
(părinte), separarea tutorilor legali (părinți), educația și situația profesională a acestora, numărul persoanelor din 
gospodărie, situația financiară, starea de sănătate și dependențele tutorilor legali (părinții), situația locuințelor și 
informații despre prestațiile sociale. 

Prelucrarea datelor personale ale elevilor a inclus colectarea, stocarea și distrugerea acestor date. Toate exemplarele 
returnate ale sondajului au fost distruse de o comisie oficială. Conform concluziilor inspecției, datele cu caracter 
personal incluse în anchete nu au fost introduse în sistemele electronice de telecomunicații, nu au fost înregistrate pe 
suporturile de date electronice sau pe alți purtători de informații, inclusiv pe suport de hârtie. După colectarea 
sondajelor, profesorii nu au făcut scanări sau copii pe hârtie ale acestora și nici nu au făcut alte documente suplimentare 
care să conțină date cu caracter personal referitoare la sondaje. De la data inspecției, datele personale ale elevilor 
obținute în legătură cu sondajele nu au mai fost prelucrate. 
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Conform dovezilor obținute ca urmare a inspecției, anchetele au fost realizate într-un mod care exclude posibilitatea 
divulgării neautorizate a datelor conținute în acestea.  

Prin efectuarea unui sondaj în rândul elevilor, școala a încălcat principiul legalității prelucrării datelor, conform căruia 
datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent pentru persoana vizată. Principiul 
de mai sus a fost dezvoltat în conținutul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR, conform căruia prelucrarea este 
legală numai dacă - și în măsura în care - condiția că prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligația legală 
la care este supus controlorul este îndeplinită. 

Președintele Autorității a considerat că, în circumstanțele stabilite în acest caz, o mustrare era suficientă. Natura 
neintenționată a încălcării a fost considerată a fi o circumstanță atenuantă. Directorul școlii a luat imediat o serie de 
măsuri corective, cum ar fi: distrugerea formularelor de sondaj sau abținerea de la efectuarea sondajului de către unii 
profesori, organizarea de instruire pentru personal pentru a-i sensibiliza cu privire la problemele de protecție a datelor 
personale și analiza incidentului efectuarea sondajului în rândul studenților, având în vedere riscul pentru drepturile și 
libertățile persoanelor fizice. Mai mult, pe baza circumstanțelor cauzei, nu există motive să se considere că persoanele 
vizate au suferit daune ca urmare a evenimentului. 
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