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ȘCHIOPU

Regulamentul (UE) 2016/679
Considerente
(7) […] Persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter
personal, iar securitatea juridică și practică pentru persoane fizice, operatori economici și
autorități publice ar trebui să fie consolidată.
(63) O persoană vizată ar trebui să aibă drept de acces la datele cu caracter personal
colectate care o privesc și ar trebui să își exercite acest drept cu ușurință și la intervale de
timp rezonabile, pentru a fi informată cu privire la prelucrare și pentru a verifica
legalitatea acesteia.

Dreptul de acces – drept fundamental
Dreptul de acces al persoanei vizate este înscris în art. 8 alin. (2) din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care prevede că: „Orice persoană are
dreptul de acces la datele colectate care o privesc […]”.

Regulamentul (UE) 2016/679
În temeiul dreptului de acces persoana vizată are dreptul de a obține din partea
operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc
iar în cazul afirmativ, persoana vizată, pe de o parte, are dreptul de a-i fi furnizate o serie de
informații, iar, pe de altă parte, are un drept de acces la datele respective, adică de a-i fi
furnizată o copie a datelor sale cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
O parte a informaţiilor la care persoana vizată are dreptul ca urmare a exercitării
dreptului de acces pot fi extrase de către operator din evidențele activităților de prelucrare
prevăzute de art. 30 GDPR.
Art. 30 GDPR: “[…] nu se aplică unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de
angajați, cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să
genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este
ocazională […]”.

Regulamentul (UE) 2016/679
Scopurile prelucrării datelor [evidenţe]
▪ resurse umane
▪ gestiune economico - financiară şi administrativă

▪ selecţie forţă de muncă
▪ monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private
▪ reclamă, marketing şi publicitate

▪ servicii de asigurări şi reasigurări
▪ servicii financiar - bancare
▪ rapoarte de credit
▪ statistică

Regulamentul (UE) 2016/679
Categoriile de date cu caracter personal vizate [evidenţe]
▪ numele şi prenumele
▪ numele şi prenumele membrilor de familie

▪ situaţie economică şi financiară
▪ data şi locul naşterii
▪ cetăţenia

▪ semnătura
▪ telefon/fax
▪ adresă (domiciliu/reşedinţă), e-mail
▪ date bancare
▪ codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului

Regulamentul (UE) 2016/679
Destinatarii sau categoriile de destinatari [evidenţe]
▪ persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate
▪ împuternicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului

▪ alte companii din acelaşi grup cu operatorul
▪ autorităţi publice centrale/locale
▪ societăţi bancare

▪ birouri de credit
▪ agenţii de colectare a debitelor/recuperare a creanţelor
▪ societăţi de asigurare şi reasigurare
▪ angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate
▪ organizaţii de cercetare a pieţei

Regulamentul (UE) 2016/679
Perioada de stocare/criterii [evidenţe]
Această cerinţă decurge din principiile reducerii la minimum a datelor şi a limitării
legate de stocare. Perioada de stocare sau criteriile pentru a determina durata sunt
indicate de regulă în cadrul unor prevederi legale sau decurge din interpretarea acestora.

Potrivit Grupului de Lucru Art. 29, 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 va indica 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.

Regulamentul (UE) 2016/679
Proces decizional automatizat - profiluri
În cazul în care se efectuează evaluări automate, operatorul are obligaţia de a explica
logica de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, adică explicarea logicii
generale a evaluării, inclusiv criteriile specifice care au fost luate în considerare pentru
evaluarea persoanei vizate.
Potrivit Grupului de Lucru Art. 29, art. 15 GDPR oferă persoanei vizate dreptul de a
obține detalii cu privire la orice date cu caracter personal utilizate pentru profilare, inclusiv
categoriile de date utilizate pentru a construi un profil.
În plus, pe lângă informaţiile generale privind prelucrarea, potrivit art. 15 alin. (3) GDPR,
operatorul are obligaţia de a-i pune la dispoziţie datele utilizate pentru a crea profilul,
precum și acces la informațiile din profil și detalii privind categoria în care a fost plasată
persoana vizată.

Regulamentul (UE) 2016/679
Garanţiile adecvate în temeiul art. 46
Articolul 46
Transferuri în baza unor garanții adecvate
(1) […] operatorul sau persoana împuternicită de operator poate transfera date cu caracter
personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă operatorul sau
persoana împuternicită de operator a oferit garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi
opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

Regulamentul (UE) 2016/679
Rectificarea şi ştergerea datelor, restricţionarea
prelucrării şi dreptul de opoziţie
Potrivit Grupului de Lucru Art. 29, informarea ar trebui să conţină un rezumat a ceea ce
implică fiecare drept şi modul în care persoana vizată poate să-l exercite.
Spre deosebire de celelalte drepturi ale persoanei vizate, potrivit art. 21 alin. (4) GDPR,
dreptul de opoziţie trebuie adus în mod explicit în atenția persoanei vizate cel târziu în
momentul primei comunicări cu aceasta şi trebuie prezentat în mod clar și separat de orice
alte informații.

Regulamentul (UE) 2016/679
Dreptul de a depune o plângere
Articolul 77
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană
vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul
membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut
loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal
care o vizează încalcă prezentul regulament.
(2) Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire
la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în
temeiul articolului 78.

Regulamentul (UE) 2016/679
Dreptul la informaţii
Spre deosebire de obligaţia de informare prevăzută de art. 13 şi 14 GDPR, din redactarea
art. 15 alin. (1) GDPR – „persoana vizată are dreptul de a obţine […] acces […] la
următoarele informaţii” – reiese că furnizarea informaţiilor de mai sus nu constituie o
obligaţie pentru operator decât în măsura în care persoana vizată le solicită.
De aceea, pentru a se evita omisiunea anumitor informaţii din răspunsul operatorului,
persoana vizată va trebui să precizeze punctual care sunt tipurile de informaţii la care
doreşte accesul. Bine-înţeles, un exemplu de bune practici ar fi ca răspunsul operatorului la
o cerere de acces să cuprindă ex officio toate informaţiile prevăzute de art. 15 alin. (1) lit. a) h) şi alin. (2) GDPR mai ales având în vedere principiul transparenţei prelucrării datelor cu
caracter personal.

Regulamentul (UE) 2016/679
Copia datelor - obiect al prelucrării
Pentru ca dreptul de acces să fie respectat, este suficient ca persoana vizată să fie pusă
în posesia unei prezentări complete privind datele sale cu caracter personal într-o formă
inteligibilă, și anume într-o formă care să-i permită să ia cunoștință de aceste date și să
verifice dacă ele sunt exacte și sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/679, pentru ca persoana vizată să poată exercita, după caz, drepturile care îi sunt
conferite de regulament
Dreptul de acces nu conferă persoanei vizate dreptul de a obține o copie a
documentului sau a fișierului original în care figurează aceste date, astfel că nu este necesar
a i se furniza o copie a documentelor care conţin datele sale cu caracter personal. Dacă
totuşi i se furnizează o copie a documentului sau a fișierului original, aceste alte informații
trebuie făcute ilizibile.

Vă mulțumesc pentru atenție

