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OBLIGAȚIA DE INFORMARE

Dreptul la informare decurge din aplicarea principiilor prelucrării echitabile și transparente
a datelor personale, fiind în acelaşi timp un element al responsabilităţii impuse operatorilor
în activitatea de prelucrare.

Obligația operatorului de a furniza respectivele informații nu depinde de o solicitare venită
din partea persoanei vizate, ci trebuie respectată proactiv de către operator, indiferent dacă
persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate se arată sau nu interesată de
aceste informații.

Operatorul, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește
persoana vizată, are obligaţia de a o informa și cu privire la perioada pentru care vor fi
stocate datele sale cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile
utilizate pentru a stabili această perioadă [art. 13 alin. (2) lit. a) şi art. 14 alin. (2) lit. a)
GDPR].



Considerentul (39) „[…] Datele cu caracter personal ar trebui să fie adecvate, relevante și
limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate. Aceasta necesită, în
special, asigurarea faptului că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate
este limitată strict la minimum. […]. În vederea asigurării faptului că datele cu caracter
personal nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, ar trebui să se stabilească de
către operator termene pentru ștergere sau revizuirea periodică […]”.

În cadrul art. 5 GDPR privind principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
alin. (1) lit. e) impune ca datele cu caracter personal să nu fie păstrate într-o formă care
permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care depășește perioada necesară
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.



WP 29  - Guidelines on transparency
Potrivit Grupului de Lucru Art. 29, perioada de stocare sau criteriile pentru a determina
durata, după caz, sunt indicate de regulă în cadrul unor prevederi legale sau decurg din
interpretarea acestora

Grupul de Lucru Art. 29 a subliniat că informarea ar trebui astfel formulată încât să permită
persoanei vizate a estima, în funcție de situația sa concretă, care va fi perioada de păstrare
pentru respectivele date/scopuri iar prin urmare nu este suficient ca operatorul să indice la
modul general faptul că datele vor fi păstrate pe perioada necesară scopului legitim al
prelucrării.

În plus, atunci când această informaţie este relevantă, operatorul ar trebui să indice
diferitele perioade de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal în parte
şi/sau pentru fiecare scop al prelucrării în parte, inclusiv perioada de arhivare acolo unde
este cazul.



Perioada de arhivare poate fi extrasă de operator – în calitate de creator şi deţinător de
documente – din nomenclatorul arhivistic prevăzut de Legea Arhivelor Naţionale.

Termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date (perioadele de
păstrare) ar trebui să fie disponibile în evidența activităților de prelucrare pe care, în
principiu, fiecare operator este obligat să o păstreze şi care reprezintă unul dintre
instrumentele prin care operatorii pot să dovedească conformitatea cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679.



Google
vs.

CNIL

La data de 21 ianuarie, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL),
autoritatea franceză de control în materia protecției datelor cu caracter personal, a pronunţat
o sancţiune pecuniară în cuantum de 50 milioane euro contra societăţii Google LLC.

Unul din elementele ce au determinat aplicarea acestei sancţiuni a fost reprezentat de
încălcarea obligaţiei de transparenţă care, potrivit CNIL, constituie o garanție fundamentală
ce permite persoanelor vizate să mențină controlul asupra datelor lor.

Referindu-se la informaţiile cuprinse în secţiunea „Cum păstrează Google datele colectate” ,
subsecţiunea „Informațiile păstrate pentru perioade extinse în scopuri limitate”, CNIL a
constat că aceasta din urmă nu conţine decât explicaţii foarte generale privind scopul
păstrării acestor date şi nu este indicată nici o durată precisă sau criteriile utilizate pentru a
stabili această perioadă.



Google
vs.

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CNIL a considerat că o informare de tipul: „Uneori, cerințele comerciale și legale ne obligă să
păstrăm anumite informații, în scopuri specifice, pentru o perioadă extinsă. De exemplu, când
Google procesează o plată pentru dvs. sau când faceți o plată către Google, vom păstra datele
respective pentru perioade mai lungi de timp, după cum este necesar pentru scopurile fiscale
sau contabile. Printre motivele pentru care este posibil să păstrăm anumite date pentru
perioade mai lungi de timp se numără:

▪ securitatea și prevenirea fraudei și abuzurilor,

▪ ținerea evidenței financiare,

▪ respectarea cerințelor legale sau reglementărilor,

▪ asigurarea continuității serviciilor noastre,

▪ comunicările directe cu Google”,

încalcă obligaţia de transparenţă prevăzută de art. 13 GDPR ce priveşte informațiile care se
furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată.



Google
vs.

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Un aspect interesant este acela că, în urmă cu aproape 13 ani, CNIL a recomandat
operatoriilor de date cu caracter personal ca, în cadrul mijloacelor de arhivare electronică, să
stabilească proceduri apte a gestiona perioadele distincte de păstrare în funcţie de
categoriile de date pe care le colectează şi să fie în măsură a efectua, după caz, orice
eliminare sau distrugere selectivă a datelor .

Această recomandare ne aminteşte de considerentul (78) potrivit căruia „pentru a fi în
măsură să demonstreze conformitatea cu prezentul regulament, operatorul ar trebui să
adopte politici interne și să pună în aplicare măsuri care să respecte în special principiul
protecției datelor începând cu momentul conceperii [data protection by design] și cel al
protecției implicite a datelor [data protection by default]” şi anticipează conținutul art. 25
alin. (2) GDPR care prevede că operatorul are obligaţia de a pune „în aplicare măsuri tehnice
și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date
cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării” iar această
obligație se aplică inclusiv perioadei de stocare a datelor colectate.



Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 31.07.2018.

https://www.allianztiriac.ro/v_1533050823972/media/GDPR-notificarea-privind-prelucrarea-
datelor/Notificare_privind_prelucrarea_datelor_personale_PF.PDF

Pagina web https://www.allianztiriac.ro/gdpr-notificare-prelucrare-date-caracter-personal/ a fost actualizată la data de 20 februarie 2019
însă fără modificarea conținutului informării privind perioada de stocare.

https://www.allianztiriac.ro/

https://www.allianztiriac.ro/v_1533050823972/media/GDPR-notificarea-privind-prelucrarea-datelor/Notificare_privind_prelucrarea_datelor_personale_PF.PDF
https://www.allianztiriac.ro/gdpr-notificare-prelucrare-date-caracter-personal/


https://www.asirom.ro/politica-de-securitate-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal.html

https://www.asirom.ro/resources/user_doc/F226_informare%20DCP_20180523.pdf

https://www.asirom.ro/

https://www.asirom.ro/politica-de-securitate-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal.html
https://www.asirom.ro/resources/user_doc/F226_informare%20DCP_20180523.pdf


https://www.bcrasigviata.ro/resources/user_doc/Nota%20de%20informare%20prelucrare%20date.pdf

https://www.bcrasigviata.ro/

https://www.bcrasigviata.ro/resources/user_doc/Nota%20de%20informare%20prelucrare%20date.pdf


https://cityinsurance.ro/securitatea-si-confidentialitatea-datelor/nota-de-informare/

https://cityinsurance.ro/wp-content/uploads/2018/07/1_Nota%20de%20informare.pdf

https://cityinsurance.ro/

https://www.bcrasigviata.ro/resources/user_doc/Nota%20de%20informare%20prelucrare%20date.pdf
https://cityinsurance.ro/wp-content/uploads/2018/07/1_Nota%20de%20informare.pdf


https://www.euroins.ro

https://www.euroins.ro/notificare-privind-protectia-datelor,316.html

https://www.euroins.ro/notificare-privind-protectia-datelor,316.html


https://www.generali.ro

https://www.generali.ro/despre-noi/conformitate/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-cadrul-generali/

https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2018/05/Informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.pdf

https://www.generali.ro/despre-noi/conformitate/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-cadrul-generali/
https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2018/05/Informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.pdf


https://www.nn.ro

https://www.nn.ro/prelucrare-date

https://www.nn.ro/prelucrare-date


https://www.omniasig.ro/

Cea mai recenta actualizare a prezentei informări privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal s-a efectuat la data de [24.05.2018]

https://www.omniasig.ro/resources/user_doc/2018/Nota%20de%20informare%20VANZARI%20Directorat%20Ver%202_24.05.2018.pdf

https://www.omniasig.ro/resources/user_doc/2018/Nota%20de%20informare%20VANZARI%20Directorat%20Ver%202_24.05.2018.pdf


https://www.uniqa.ro

https://www.uniqa.ro/despre-noi/protectia-datelor.html

https://www.uniqa.ro/despre-noi/protectia-datelor.html


Opacitatea informării se datorează:

▪ fie unei deficiențe în implementarea unor aspecte ale Regulamentului (UE) 2016/679
precum registrul de evidența a activităților de prelucrare sau

▪ fie decurge dintr-o înțelegere superficială a modului în care legiuitorul european a
reglementat conținutul informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal.



EXEMPLU DE (FOARTE) BUNE PRACTICI



EXEMPLU DE (FOARTE) BUNE PRACTICI



Vă mulțumesc pentru atenție


