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Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference
on Financial Services - ECFS 2017), este organizată în perioada 19 - 20
octombrie 2017 la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare,
a Universității „Petru Maior” și a Societății Române de Cercetare
pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș. Conferința se bucură
de parteneriatul Universității „Transilvania” din Brașov, al Universității
„Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca și al Academiei de Studii Economice
din București, alături de cel oferit de Asociația Română de Drept și
Afaceri Europene (ARDAE) și de Asociația Centrul de Arbitraj și
Mediere în Asigurări (ACAMA) din București.

Rezumat
Prezentarea are în vedere elemente ale
consimțămantului, astfel cum este reglementat
de Regulamentul (UE) 2016/679 privind
persoana vizată care și-a dat consimțământul
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri
specifice. De asemenea, sunt avute în vedere
probleme ale trecerii de la vechea la noua
reglementare, precum și jurisprudență recentă.
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Analiza consimțământului în art. 6
alin. 1 lit. a
Prelucrarea este legală numai dacă și în
măsura în care se aplică cel puțin una dintre
următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri
specifice;

Preambul, (12): condițiile
consimțământului
Consimțământul ar trebui acordat printr-o
acțiune neechivocă care să constituie o
manifestare liber exprimată, specifică, în
cunoștință de cauză și clară a acordului
persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal, ca de exemplu o declarație
făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau
verbal.

Preambul, (12): modalitatea de
realizare a consimțământului
Acesta ar putea include bifarea unei căsuțe
atunci când persoana vizitează un site, alegerea
parametrilor tehnici pentru serviciile societății
informaționale sau orice altă declarație sau
acțiune care indică în mod clar în acest context
acceptarea de către persoana vizată a prelucrării
propuse a datelor sale cu caracter personal. Prin
urmare, absența unui răspuns, căsuțele bifate în
prealabil sau absența unei acțiuni nu ar trebui să
constituie un consimțământ.

Preambul, (12): scop/ scopuri
Consimțământul ar trebui să vizeze toate
activitățile de prelucrare efectuate în același
scop sau în aceleași scopuri. Dacă prelucrarea
datelor se face în mai multe scopuri,
consimțământul ar trebui dat pentru toate
scopurile prelucrării.

Preambul, (12): necondiţionarea
În cazul în care consimțământul persoanei vizate
trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe
cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie
clară și concisă și să nu perturbe în mod inutil
utilizarea serviciului pentru care se acordă
consimțământul.

Definiții R679
Articolul 4, pct. (11)
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice
manifestare de voință liberă, specifică, informată și
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care
aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o
privesc să fie prelucrate;
Articolul 4, pct. (2)
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor
de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Consimțământul ”obligatoriu”
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată
este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate
sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit
operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau
de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu
caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități
publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Articolul 7: Condiții privind consimțământul
(1) probarea consimţământului de către operator

În cazul în care prelucrarea se bazează pe
consimțământ, operatorul trebuie să fie în
măsură să demonstreze că persoana vizată și-a
dat consimțământul pentru prelucrarea datelor
sale cu caracter personal.

Articolul 7: Condiții privind consimțământul
(2) limbajul contractului, termeniiobligatorii

În cazul în care consimțământul persoanei vizate este
dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la
alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să
fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod
clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor
accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Nicio parte
a respectivei declarații care constituie o încălcare a
prezentului regulament nu este obligatorie.

Articolul 7: Condiții privind consimțământul
(3) retragerea consimțământului

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice
moment
consimțământul.
Retragerea
consimțământului nu afectează legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului
înainte de retragerea acestuia. Înainte de
acordarea consimțământului, persoana vizată
este informată cu privire la acest lucru.
Retragerea consimțământului se face la fel de
simplu ca acordarea acestuia.

Articolul 7: Condiții privind consimțământul
(4) necondiționarea consimțământului

(4)Atunci
când
se
evaluează
dacă
consimțământul este dat în mod liber, se ține
seama cât mai mult de faptul că, printre altele,
executarea unui contract, inclusiv prestarea unui
serviciu, este condiționată sau nu de
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal care nu este necesară
pentru executarea acestui contract.

Preambul, (42): consimţământul să
nu fie viciat
În cazul în care prelucrarea se bazează pe
consimțământul persoanei vizate, operatorul ar
trebui să fie în măsură să demonstreze faptul că
persoana vizată și-a dat consimțământul pentru
operațiunea de prelucrare. În special, în
contextul unei declarații scrise cu privire la un
alt aspect, garanțiile ar trebui să asigure că
persoana vizată este conștientă de faptul că și-a
dat consimțământul și în ce măsură a făcut
acest lucru.

Preambul, (42): cunoaşterea
operatorului

Preambul, (42): cunoaşterea
operatorului
Pentru ca acordarea consimțământului să fie în
cunoștință de cauză, persoana vizată ar trebui să
fie la curent cel puțin cu identitatea
operatorului și cu scopurile prelucrării pentru
care sunt destinate datele cu caracter personal.

Preambul, (42): din nou despre
condiţionarea consimţământului
Consimțământul nu ar trebui considerat ca fiind
acordat în mod liber dacă persoana vizată nu
dispune cu adevărat de libertatea de alegere sau
nu este în măsură să refuze sau să își retragă
consimțământul fără a fi prejudiciată.

Preambul, (42): clauze abuzive
În conformitate cu Directiva 93/13/CEE a
Consiliului (1), ar trebui furnizată o declarație de
consimțământ formulată în prealabil de către
operator, într-o formă inteligibilă și ușor
accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, iar
această declarație nu ar trebui să conțină clauze
abuzive.

A se vedea, mutati mutandis, cauza
Andriciuc, C-186/16
Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că cerința
potrivit căreia o clauză contractuală trebuie exprimată în mod clar și inteligibil
presupune că, în cazul contractelor de credit, instituțiile financiare trebuie să
furnizeze împrumutaților informații suficiente pentru a le permite să adopte decizii
prudente și în cunoștință de cauză. În această privință, această cerință presupune ca
o clauză potrivit căreia împrumutul trebuie restituit în aceeași monedă străină în
care a fost contractat să fie înțeleasă de consumator atât pe plan formal și
gramatical, cât și în ceea ce privește efectele concrete ale acesteia, în sensul ca un
consumator mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat să poată nu
numai să cunoască posibilitatea aprecierii sau a deprecierii monedei străine în care a
fost contractat împrumutul, ci și să evalueze consecințele economice, potențial
semnificative, ale unei astfel de clauze asupra obligațiilor sale financiare. Este de
competența instanței naționale să efectueze verificările necesare în această privință.

Preambul, (43): dezechilibru în
acordarea consimţământului
Pentru a garanta faptul că a fost acordat în mod
liber, consimțământul nu ar trebui să constituie
un temei juridic valabil pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în cazul particular în
care există un dezechilibru evident între
persoana vizată și operator, în special în cazul în
care operatorul este o autoritate publică, iar
acest lucru face improbabilă acordarea
consimțământului în mod liber în toate
circumstanțele aferente respectivei situații

Preambul, (43): executarea
contractului
Consimțământul este considerat a nu fi acordat
în mod liber în cazul în care aceasta nu permite
să se acorde consimțământul separat pentru
diferitele operațiuni de prelucrare a datelor cu
caracter personal, deși acest lucru este adecvat
în cazul particular, sau dacă executarea unui
contract, inclusiv furnizarea unui serviciu, este
condiționată de consimțământ, în ciuda faptului
că consimțământul în cauză nu este necesar
pentru executarea contractului.

II. Dispoziții tranzitorii
Preambul, (171)
Directiva 95/46/CE ar trebui să fie abrogată prin prezentul regulament.
Prelucrările în derulare la data aplicării prezentului regulament ar
trebui să fie aduse în conformitate cu prezentul regulament în termen
de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. În
cazul în care prelucrările se bazează pe consimțământ în temeiul
Directivei 95/46/CE, nu este necesar ca persoana vizată să își dea încă
o dată consimțământul în cazul în care modul în care consimțământul a
fost dat este în conformitate cu condițiile din prezentul regulament,
astfel încât operatorului să i se permită să continue o astfel de
prelucrare după data aplicării prezentului regulament. Deciziile
adoptate ale Comisiei și autorizațiile autorităților de supraveghere
emise pe baza Directivei 95/46/CE rămân în vigoare până când vor fi
modificate, înlocuite sau abrogate.

După intrarea în vigoare...

Mulţumesc!
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
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