Introducere
Într-un raport al Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din anul 2015, putem
regăsi petiția unui individ anonim la adresa ANSPDCP referitor la
încălcarea drepturilor sale personale.
O instituție financiară nebancară a trimis datele personale ale
acestuia, inclusiv date negative, la biroul de credit fără a-l informa
în prealabil cu 15 zile calendaristice de la data scadenței.
Totodată, IFN-ul a refuzat să șteargă, la cererea acestuia, datele
respective de la biroul de credit.
După ce s-au formulat mai multe petiții împotriva IFN-ului
respectiv, ANSPDCP a sancționat contravențional entitatea în
baza Art. 32 din Legea Nr. 677/2001 iar aceasta a fost obligată să
își schimbe practicile și să se conformeze cu Legea în vigoare.

Datele Personale și
Riscul abuzului
Datele Personale – acestea reprezintă toate
informațiile noastre prin intermediul căruia
putem fi identificați direct/indirect;

Riscul abuzului – prospectul de a exploata
ilicit datele noastre cu caracter personal este
unul riscant dar foarte atrăgător, atât pentru
entitățile publice cât și cele private;
În cazul de față, aceste două elemente le
reprezintă datele personale negative trimise la
IFN fără a îl înștiința în prealabil be petent cu
15 zile calendaristice.

D.P.O. și Securitatea

D.P.O. –

sau Ofițerul Responsabil cu
Protecția Datelor este specialistul desemnat
de către G.D.P.R.
responsabil cu
asigurarea
compatibilității
practicilor
entităților cu prevederile Regulamentului
679/2016;

Securitatea –

reprezintă consecința
implementării
postului
de
O.R.P.D.,
respectiv apărarea drepturilor noastre,
precum dreptul la viață și dreptul de a fi
uitat;
În cazul de față, abuzurile săvârșite de către
IFN dovedesc necesitatea implementării
acestui post, pentru a supraveghea și
pentru a implementa cu succes prevederile
Regulamentului 679/2016.

G.D.P.R. Și Superioritatea
Legislației UE
G.D.P.R. – ori Regulamentul General de
Protecție a Datelor resprezintă cadrul
legal elaborat de către Parlamentul și
Consiliul European și care va intra în
vigoare din data de 25 mai 2018;
Superioritatea
Legislației
UE
–
reprezintă prioritatea aplicării Legislației
UE raportat la cea Națională;
În cazul de față, considerentul îl
reprezintă pedeapsa suferită de către
IFN,
ea
constând
într-o
simplă
contravenție și ordinul de a își schimba
practicile. Regulamentul 679/2016 va
implementa pedepse mult mai aspre, cu
scopul de a preveni mult mai eficient
asemenea abuzuri.

Conștientizare, Educare și
Împuternicire
Conștientizarea și Educarea – aceste două
elemente funcționează într-o simbioză perfectă, prin
intermediul cărora individul să fie adus la curent cu
Legile în vigoare, cu drepturile pe care le deține și cu
protecția de care acesta beneficiază;

Împuternicirea – odată „educați”, furnizorii de

date (persoanele fizice) vor deține în totalitate
controlul asupra propriilor informații, putând astfel să
influențeze direct procesul de utilizare a propriilor
date personale;

În cazul de față, abuzul a fost într-adevăr sesizat
de către victimă, însă adesea victima nu va știi
unde și cum să se adreseze. Aici va intra în
lumină Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor,
care va asigura nu doar că datele sunt prelucrate
conform standardelor G.D.P.R. dar și că individul
va cunoaște ce și cum trebuie realizat în cazul
unei nemulțumiri sau al unui abuz.

Vă mulțumim pentru
atenția acordată!

