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Premise

- Incepând 25 mai 2018, noul Regulament (UE) 2016/679 privind

protecția datelor cu caracter personal se aplică direct in toate statele

membre ale Uniunii Europene (GDPR).

- GDPR stabilește normele referitoare la protecția persoanelor

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale

ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția

datelor cu caracter personal

- Datele privind sănătatea sunt considerate „categorii speciale cu

caracter personal” și se bucură de o protecție specială prin GDPR.



PRINCIPII

Prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP) trebuie să respecte

principiile:

1. legalitate, echitate și transparență - DCP trebuie prelucrate în mod

legal, echitabil și transparent;

2. limitări legate de scop - DCP trebuie prelucrate pentru scopuri

determinate, explicite și legitime;

3. reducerea la minimum a datelor - DCP trebuie să fie adecvate,

relevante și neexcesive;

4. exactitate - DCP trebuie să fie exacte și actualizate;

5. limitări legate de stocare - DCP trebuie să fie păstrate pe o

perioadă care nu depășește perioada necesară prelucrării pentru scopul

identificat;

6. integritate și confidențialitate - DCP trebuie să fie prelucrate într-

un mod care asigură securitatea adecvată a acestora

7. responsabilitate - operatorul este responsabil de respectarea

principiilor și poate demonstra această respectare



LEGALITATEA PRELUCRĂRII (TEMEIUL JURIDIC)

a) Consimțământul persoanei vizate

b) Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;

c) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;

d) Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei

vizate sau ale altei persoane fizice;

e) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește

unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu

care este învestit operatorul;

f) Prelucrare 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.



SELECTAREA TEMEIULUI JURIDIC

Selectarea temeiului juridic se realizează:

a) ținând cont de scopurile urmărite prin prelucrarea datelor cu

caracter personal, primul pas în evaluarea conformității unei prelucrări

de date este determinarea temeiului juridic în baza căruia se face

prelucrarea. Fără un temei juridic corect identificat, prelucrarea este

ilegală;

b) alegerea temeiului de prelucrare trebuie făcută corect de la

început, schimbarea ulterioară a temeiului, fără justificare adecvată,

este echivalentă cu o neconformitate;

c) alegerea temeiului de prelucrare trebuie documentat (cel mai

frecvent, prin evidența activităților de prelucrare);

d) persoanele vizate trebuie informate cu privire la temeiul

prelucrării, ca principiu, înainte de începerea prelucrării.



TEMEIURI JURIDICE IN DETALIU

A. Prelucrare pe bază de consimțământ (I)

a) Consimțământ explicit - consimțământul trebuie să fie exprimat în mod 

explicit, într-o manieră clară și specifică (manifestare pozitivă a 

consimțământului). Utilizarea unor metode de exprimare implicită/tacită a 

consimțământului (e.g. căsuțe de acord pre-bifate) nu este o practică legală;

b) Consimțământ nelegat - furnizarea unui serviciu solicitat de/oferit 

persoanei vizate nu poate fi condiționată de acordarea consimțământului 

pentru prelucrare din partea respectivei persoane, întrucât astfel, 

consimțământul nu ar fi liber exprimat;

c) Consimțământ separat - consimțământul trebuie solicitat:

(i) în mod separat de termeni și condiții ori alte documente de informare 

și prezentare 

(ii) în mod specific pentru fiecare scop pentru care se face prelucrare pe 

acest temei juridic;



A. Prelucrare pe bază de consimțământ (II)

d) Consimțământ documentat - consimțământul trebuie 

documentat și dovada acestuia trebuie păstrată.

e) Consimțământ revocabil - persoana vizată are dreptul de a 

retrage consimțământul în orice moment (formă de manifestare a 

„dreptului de a fi uitat”), iar operatorul trebuie să ofere un 

mecanism de retragere facil.

Operatorii trebuie să răspundă în primul rând la întrebarea 

dacă consimțământul este într-adevăr temeiul juridic adecvat 

prelucrărilor de date cu caracter personal pe care doresc să le 

realizeze, sau există un alt temei juridic mai potrivit. 

Exemplu: la accesarea unui site, persoana este informată că datele 

sale vor fi utilizate („cookies”) și i se cere consimțământul



Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul

copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale

- în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale 

în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani.

- dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este 

legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv 

este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești 

asupra copilului (părinte, tutore, curator).

Exemplu: la internarea unui minor sub 16 ani părintele este cel care 

acordă consimțământul



B. Prelucrare necesară pentru încheierea și executarea

unui contract

Prelucrarea este legală dacă:

a) Există un contract valabil, pentru a cărui executare este necesară prelucrarea 

de date cu caracter personal; sau

b) În faza pre-contractuală, la solicitarea persoanei vizate, este nevoie de 

prelucrarea anumitor date cu caracter personal în vederea încheierii contractului.

Exemplu: un client se adresează băncii să incheie un contract de credit

Prelucrarea nu se poate baza pe temeiul încheierii/executării contractului 

dacă:

a) Trebuie prelucrate datele unei persoane, alta decât cea cu care se încheie 

contractul;

b) Inițiativa încheierii contractului aparține operatorului sau unei terțe persoane.

Exemplu: banca trimite pe email un contract de credit cu datele personale 

completate fără ca clientul să fi solicitat acest lucru



C. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei

obligații legale

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității 

conformării unei obligații legale presupune existența unei norme 

legale imperative aplicabile operatorului. 

2. Prelucrarea este impusă printr-o decizie administrativă/hotărâre 

judecătorească (ele însele, luate în temeiul unei abilitări legale).

3. Prelucrarea trebuie să fie necesară conformării obligației legale. 

Dacă se poate asigura în mod rezonabil conformarea cu norma legală

fără respectiva prelucrare sau printr-o prelucrarea mai puțin invazivă

cuprinzătoare, nu poate fi utilizat acest temei.

Exemplu: potrivit legii, cardurile naționale de sănătate date care 

cuprind date cu caracter personal se emit din oficiu din Registrul 

național de evidență a asiguraților și sunt editate de către Imprimeria 

Națională



D. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele 

vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

Exemplu: spitalul prelucrează CNP unui pacient internat de urgență, 

aflat in stare de inconștiență

E. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care

servește unui interes public

Exemplu: casa de asigurări prelucrează CNP și diagnosticul pacientului 

pentru a putea beneficia de servicii medicale incluse in pachetul de bază



F. Prelucrare necesară în scopul unui interes legitim

1. Interesul legitim este cel mai flexibil temei juridic. 

2. În mod tipic, poate fi folosit doar în cazurile în care prelucrarea are un 

impact minimal asupra persoanelor vizate. 

3. Pentru a se intemeia pe interesul legitim, prelucrarea trebuie să

îndeplinească trei tipuri de caracteristici:

a) Testul scopului legitim - operatorul trebuie să urmărească un interes 

legitim: comercial, profesional, interes social.

b) Testul necesității - prelucrarea trebuie să fie proporțională și limitată

pentru atingerea interesului legitim urmărit.

c) Testul raportării la interesele persoanei vizate - ca principiu, 

prelucrarea trebuie să fie previzibilă pentru persoana vizată și să nu creeze un 

prejudiciu / inconvenient nenecesar persoanei vizate.

Exemplu: solicitarea de date privind sănătatea pentru incheierea unei asigurări 

de viață poate fi considerată in scopul unui „interes legitim”



PRELUCRAREA DE CATEGORII SPECIALE DE

DATE CU CARACTER PERSONAL

Categorii speciale de date cu caracter personal:

originea rasială sau etnică,

opiniile politice,

confesiunea religioasă

convingerile filozofice

apartenența la sindicate

date genetice

date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice

date privind sănătatea

date privind viața sexuală

date privind orientarea sexuală

Aceste date sunt considerate sensibile și se impune un standard

de protecție superior



Se interzice prelucrare categoriilor speciale de date cu

caracter personal, cu următoarele excepții:

a) persoana vizată și-a dat consimțământul

Exemplu: pacientul și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor cu ocazia

internării in spital

b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării

unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul

ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale

Exemplu: solicitarea certificatului medical privind starea de sănătate cu

ocazia incheierii unui contract individual de muncă

c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale

persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana

vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;

Exemplu: spitalul prelucrează CNP unui pacient internat de urgență, aflat in 

stare de inconștiență



Se interzice prelucrare categoriilor speciale de date cu

caracter personal, cu următoarele excepții:

d) datele cu caracter personal sunt făcute publice în mod

manifest de către persoana vizată

Exemplu: in cadrul unei emisiuni TV un pacient declară public că

suferă de cancer iar, ulterior, alte posturi TV și ziare preiau această

știre

e) este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea

unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în

exercițiul funcției lor judiciare

Exemplu: intr-un proces de malpraxis, instanța solicită de la spital

dosarul medical al pacientului

f) prelucrarea este necesară din motive de interes public

major,Exemplu: informarea unității de invățământ de către medic

asura faptului că un elev are o boală contagioasă



Se interzice prelucrare categoriilor speciale de date cu

caracter personal, cu următoarele excepții:

g) în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea

capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de

furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau

de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială;

Exemplu: pentru stabilirea unui diagnostic medicul trebuie să aibă acces la

intregul dosar medical

h) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi

protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau

asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a

medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;

Exemplu: raportarea bolilor transmisibile catre Centrul European de Control al

Bolilor

i) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică

sau istorică ori în scopuri statistice

Exemplu: Studiile clinice realizate pentru autorizarea de punere pe piață a unui

medicament



Categoriile speciale de date trebuie prelucrate de către un 

profesionist supus obligației de păstrare a secretului 

profesional

Art. 384 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul

sănătății:

Medicul va depune jurământul lui Hipocrate:

"Odată admis printre membrii profesiunii de medic:

Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii;

Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate;

Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate;

Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţia sacră;

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora;

Voi menţine, prin toate mijloacele, onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de 

medic;

Colegii mei vor fi fraţii mei;

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de 

naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub 

ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!”



INFORMAREA PERSOANEI VIZATE

Indiferent de temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal,

operatorii trebuie să se conformeze unei obligații specifice de

informare a persoanelor vizate în legătură prelucrările efectuate!



Cum se face informarea persoanelor vizate?

a) Informarea trebuie oferită într-o formă concisă, transparentă,

inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu

b) Documentul informare este pus la dispoziția persoanelor

vizate în forme diferite, depinzând de scopurile prelucrării și de

sursa datelor (persoana vizată sau altă sursă):

Exemplu: politică de confidențialitate a unui website, anexă la un

contract încheiat cu persoana fizică, notă de informare inserată într-

un formular de aplicație pentru o poziție în cadrul operatorului, etc.

c) Ca principiu, nota de informare se livrează în scris, inclusiv în

format electronic



Ce conține informarea?

- Identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului 

acestuia, dacă este cazul 

- Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, dacă este 

cazul 

- Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și 

temeiul juridic al prelucrării 

- În cazul în care prelucrarea se face baza temeiului legitim, interesele 

legitime urmărite

- Categoriile de date cu caracter personal vizate 

- Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

- Informații specifice privind transferurile de date personale în 

străinătate, dacă există o asemenea intenție 

- Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă

acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă



Ce conține informarea?

- Existența dreptului de a solicita operatorului accesul la acestea, 

rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării 

sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la 

portabilitatea datelor 

- Atunci când prelucrarea are ca temei juridic consimțământul 

persoanei vizate, existența dreptului de a retrage consimțământul în 

orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia 

- Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal)



Ce conține informarea?

- Sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este 

cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public 

- Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație 

legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea 

unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să

furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele 

consecințe ale nerespectării acestei obligații 

- Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea 

de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații 

pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele 

preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată



Când se face informarea?

În cazul datelor cu caracter personal colectate direct de la persoana vizată,

informarea se face în momentul obținerii datelor.

În cazul datelor cu caracter personal colectate din alte surse, informarea se

face:

a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu

mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt

prelucrate datele cu caracter personal;

b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea

cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana

vizată respectivă; sau

c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt

destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.



Cum documentăm informarea?

Un element intrinsec al obligației de informare care revine

operatorului este documentarea îndeplinirii obligației de

informare sub toate aspecte sale:

- care a fost forma și conținutul informării furnizate persoanei

vizate;

- când a fost furnizată informarea;

- dacă informarea nu a fost necesară, se va documenta motivul

exceptării.

Dovada îndeplinirii obligației de informare, se poate face cu orice

mijloc adecvat de probă, în funcție de contextul concret, precum:

- corespondența purtată cu persoana;

- semnătura pe nota de informare/politica de confidențialitate

etc.



DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

a) Dreptul de acces la date;

b) Dreptul la rectificarea datelor;

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

d) Dreptul la restricționarea prelucrării;

e) Dreptul la portabilitatea datelor;

f) Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

g) Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv 

profilarea;

h) Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea 

ori restricționarea datelor cu caracter personal.



1. Dreptul de acces la date

Art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 prevede expres că pacientul

are acces la datele medicale personale.

Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 prevăd MODELE:

A. Cerere de acces:

Către . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei medicale)

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric

personal . . . . . . . . . ., vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie,

următoarele documente medicale referitoare la starea mea de sănătate şi la actele

medicale efectuate:

(semnătura persoanei)

B. Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., declar că mi-au fost

înmânate în urma solicitării mele adresate instituţiei medicale . . . . . . . . . .

(denumirea instituţiei medicale) copii ale următoarelor documente:

(semnătura persoanei)



2. Dreptul la rectificarea datelor

Operatorul are obligația de a asigura respectarea drepturilor

persoanelor vizate de a obține fără întârziere rectificarea oricăror

date inexacte (eronate sau incomplete) care le privesc.

Exemplu: un pacient poate solicita modificarea anamnezei dintr-o

fișă medicală din care rezultă că este alergic la un anume

medicament



Dreptul la ștergerea datelor -„dreptul de a fi uitat” (I)

Persoanele vizate pot solicita operatorului ștergerea datelor care le 

privesc, fără nicio întârziere.

Când se aplică?

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

Exemplu: la finalizarea unui contract de credit un client cere 

băncii să șteargă datele despre el

b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are 

loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru 

prelucrarea

Exemplu: un client nu mai dorește să primească pe email oferte de 

vânzare de la o agenție imobiliară



Dreptul la ștergerea datelor -„dreptul de a fi uitat” (II)

c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să

prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune 

prelucrării în scopuri de marketing direct

Exemplu: o persoană solicită să nu mai primească anunțuri publicitare pe 

email/telefon/poștă, in condițiile in care anterior iși dăduse acordul

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Exemplu: o persoană solicită să nu mai primească anunțuri publicitare pe 

email/telefon/poștă, in condițiile anterior nu iși dăduse acordul

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei 

obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al 

dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul

Exemplu: printr-o hotărâre judecătorească un ziar este obligat să șteargă 

anumite date cu caracter personal postate pe site/ul său



Dreptul la ștergerea datelor -„dreptul de a fi uitat” (III)

Excepții

Excepții de la principiul „dreptului de a fi uitat”:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

Exemplu: cazul „TeleromanLeaks” Rise Project

b) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei

sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei

autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

Exemplu: prelucrarea CNP de către poliție in vederea actualizării

cazierului judiciar



Dreptul la ștergerea datelor -„dreptul de a fi uitat”

(III)

Excepții

c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

Exemplu: prelucrarea datelor privind bolile transmisibile de către 

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în ștergerea 

este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea 

obiectivelor prelucrării respective sau pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță.

Exemplu: un pacient solicită unui spital să șteargă toatele datele sale din 

dosarul medical



Cauza C-131/12 - „Dreptul de a fi uitat”

Google vs Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat:

1. activitatea unui motor de căutare care constă în găsirea informațiilor 

publicate sau introduse pe internet de către terți, indexarea acestora în mod 

automat și stocarea lor temporară și, în cele din urmă, punerea acestora la 

dispoziția utilizatorilor de internet într-o anumită ordine de preferință trebuie 

calificată drept „prelucrare a datelor cu caracter personal”

2. o prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuată în cadrul 

activităților unui sediu al operatorului pe teritoriul unui stat membru în 

cazul în care operatorul unui motor de căutare înființează într-un stat membru 

o sucursală sau o filială destinată promovării și vânzării spațiului publicitar 

de pe pagina acestui motor, a cărei activitate este orientată către locuitorii 

acelui stat membru. 



Cauza C-131/12 - „Dreptul de a fi uitat”

Google vs Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat:

3. la cererea persoanei vizate, operatorul unui motor de căutare este 

obligat să elimine de pe lista de rezultate, afișată în urma unei căutări 

efectuate plecând de la numele unei persoane, linkurile către paginile 

web publicate de terți și care conțin informații referitoare la această

persoană și în ipoteza în care acest nume sau aceste informații nu sunt șterse 

în prealabil sau simultan de pe paginile web respective, iar aceasta, dacă este 

cazul, chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menționate este licită. 

4. persoana vizată nu poate invoca „dreptul de a fi uitat” dacă, din 

motive speciale, precum rolul jucat de persoana respectivă în viața 

publică, ingerința în drepturile sale fundamentale este justificată de interesul 

preponderent al publicului menționat de a avea acces, prin intermediul 

acestei includeri, la informația în cauză. (Exemplu: cazul „TeleromanLeaks”)



4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului

restricționarea prelucrării, respectiv limitarea acesteia (cu

excepția stocării propriu-zise) strict la prelucrările cu care persoana

vizată este de acord.

Exemplu: un client al unei companii de telefonie mobilă primește

pe email oferte de noi abonamente deși nu și-a dat acordul in

prealabil pentru acest lucru. Clientul va solicita să nu mai primească

astfel de email-uri (limitare/restricționare), dar va fi de acord ca in

continuare compania de telefonie mobilă să-i stocheze datele

personale și să-i trimită pe email factura lunară



5. Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor implică obligația operatorului, de a asigura

(i) furnizarea datelor primite de la persoana vizată într-un format accesibil

la cererea acesteia și

(ii) transmiterea unor astfel de date către alți operatori la cererea persoanei

vizate, incidentă când următoarele condiții cumulative sunt îndeplinite:

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau 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; și

b) este realizată prin mijloace automate (nu în formă fizică/hârtie, ci

prin orice mijloace automatizate).

Exemplu:

1. portarea unui număr de telefon de la o companie de telefonie mobilă la alta

2. transferul de la un spital la altul



6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor

Persoanele vizate pot să se opună oricând la prelucrarea datelor

lor cu caracter personal:

a) din motive legate de situația particulară în care se află,

operațiunilor de prelucrare desfășurate în temeiul necesității

prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes

public și/sau prelucrărilor efectuate în temeiul intereselor legitime

urmărite de operator sau de o parte terță a datelor cu caracter

personal, inclusiv creării de profiluri.

b) fără motive și justificare, în cazul prelucrării datelor în scopuri

de marketing direct

Exemplu: pentru promovarea serviciilor prin transmiterea de

newsletters



7. Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate,

inclusiv profilarea

Persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să nu fie prelucrate

în contextul luării unor decizii automatizate în următoarele condiții:

Când se aplică:

Persoana vizată are dreptul de a nu supuse unor decizii automatizate (fără implicarea

factorului uman intr-o măsură semnificativă) care produc efecte juridice sau efecte

similare semnificative asupra sa.

Exemple:

- creșterea in sistem automatizat a dobânzilor pentru clienții rău platnici ai unei

bănci

- selecția electronică a clienților acceptați pentru creditare de către o bancă fără

intervenția umană

Când nu se aplică:

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii auotmatizate este permisă când:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată

și un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern;

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.



8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea,

ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal

Operatorul are obligația să comunice fiecărui destinatar căruia i-au

fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate orice

rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare

a prelucrării efectuate.

O astfel de obligație este incidentă cu excepția cazului în care acest

lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.



TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

Există două categorii de transferuri de date:

A. în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de

protecție

B. în baza unor garanții adecvate



A. Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul

adecvat al nivelului de protecție

Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o 

organizație internațională se poate realiza atunci când Comisia a 

decis că țara terță, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare 

specificate din acea țară terță sau organizația internațională în cauză 

asigură un nivel de protecție adecvat.

Comisia ține seama, în special, de următoarele elemente:

(a) statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale,

(b) existența și funcționarea eficientă a uneia sau mai multor 

autorități de supraveghere independente în țara terță sau sub 

jurisdicția cărora intră o organizație internațională, 

(c) angajamentele internaționale la care a aderat țara terță sau 

organizația internațională



B. Transferuri în baza unor garanții adecvate

În absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de

protecție sau a unor garanții adecvate (supra), operatorul 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”

- cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru

persoanele vizate.

Aceste „garanții adecvate” pot fi furnizate prin:

a) un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu între

autoritățile sau organismele publice;

b) reguli corporatiste obligatorii;

c) clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie;

d) clauze standard de protecție a datelor adoptate de o autoritate de

supraveghere și aprobate de Comisie;

e) un cod de conduită; sau

f) un mecanism de certificare.



CAZUL 1

Dosarul electronic al pacientului (DES)

- Prin Decizia nr. 498/2018, Curtea Constituțională a admis excepţia

de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 30 alin. (2)

şi (3), precum şi sintagma "sistemul dosarului electronic de sănătate

al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătăţii sunt neconstituţionale, reținând

în acest că instituirea dosarului electronic de sănătate s-a realizat prin

lege, fără ca aceasta să prevadă datele pe care dosarul urmează a le

cuprinde și garanțiile asociate dreptului la viaţă intimă, familială şi

privată, și ale datelor medicale

- trebuie să se țină cont și de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR)

care se aplică direct in statele membre începând cu 25 mai 2018

- proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare (proiect in transparență decizională)



CAZUL 2

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Cauza C-201/14 Bara și alții

Situația de fapt

- Reclamanții - avocați din Baroul Cluj - au contestat în instanță legalitatea

transferului de la ANAF către CNAS a datelor fiscale privind veniturile lor,

fără consimțământul lor expres și fără informarea lor prealabilă.

- Avocații au susținut că, pe baza unui simplu protocol intern (Protocolul nr. P

5282/26.10.2007/95896/30.10.2007), și nu a unei măsuri legislative, datele

menționate au fost transmise și utilizate în alte scopuri decât cele pentru care

fuseseră comunicate inițial către ANAF. Pe baza acestor date, CNAS a solicitat

plata restanțelor contribuțiilor la sistemul de asigurări de sănătate.

- Însă, în temeiul Legii nr. 95/2006, entitățile publice sunt abilitate să transmită

date cu caracter personal caselor de asigurări de sănătate, pentru a le permite

acestora din urmă să stabilească calitatea de asigurat a persoanelor vizate.



Intrebarea preliminară

(reformulată de Avocatul General)

Să se stabilească dacă Directiva nr. 95/46 (in prezent noul

Regulament (UE) 2016/679, s.n.) trebuie interpretată în sensul că se

opune unei reglementări naţionale care permite unei instituţii

publice a unui stat membru să prelucreze date cu caracter personal

care nu îi erau destinate, în special datele referitoare la veniturile

persoanelor vizate, fără ca acestea din urmă să își fi dat

consimţământul în această privinţă și fără să fi fost informate în

prealabil



Motivarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

-deși art. 315 din Legea nr. 95/2006 prevede expres că „datele necesare pentru stabilirea

calității de asigurat vor fi transmise în mod gratuit caselor de asigurări de sănătate de

către autoritățile, instituțiile publice și alte instituții pe bază de protocol”, acestea nu

includ și datele privind veniturile; datele respective privesc identificarea persoanelor

(nume, prenume, număr de identificare personal, adresă), însă nu cuprind date privind

veniturile obținute.

-În consecință, art. 315 din Legea nr. 95/2006 nu poate constitui, în sensul articolului 10

din Directiva 95/46, o informație prealabilă care să permită scutirea operatorului de

obligația de a informa persoanele de la care colectează date privind veniturile lor

despre destinatarii acestor date.

- modalitățile de efectuare a transmiterii acestor informații nu au fost elaborate prin

intermediul unei măsuri legislative, ci prin intermediul Protocolului din 2007

încheiat între ANAF și CNAS, care nu a făcut obiectul unei publicări oficiale.

- prelucrarea de către CNAS a datelor transmise de ANAF presupunea informarea

persoanelor vizate de aceste date în legătură cu scopurile acestei prelucrări, precum și

cu categoriile de date vizate, ceea ce nu s-a întâmplat.



Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolele 10, 11 și 13 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 24 octombrie 1995 (in prezent noul Regulament (UE)

2016/679, s.n.) trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri

naționale precum cele în discuție în litigiul principal, care permit unei

autorități a administrației publice a unui stat membru să transmită date

personale unei alte autorități a administrației publice și prelucrarea lor

ulterioară, fără ca persoanele vizate să fi fost informate despre această

transmitere sau despre această prelucrare.



CAZUL 3

Judecătoria sector 1 București

Publicarea CNP, numelor și adreselor unor pacienți cu SIDA

Starea de fapt

- pe site-ul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti au fost postate hotărârile 

consiliului local nr. 471/22.12.2005 şi nr. 12/26.01.2006 în care erau 

prevăzute listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru 

transportul în comun, liste pe care se afla şi reclamantul. 

- pe aceste liste erau trecute toate datele de identificare a persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat respectiv numele, prenumele, codul numeric 

personal, seria şi numărul de buletin, adresa şi gradul de handicap. 



Susținerile reclamantului

- s-au incalcat prevederile constituționale privind dreptul la viață intimă

- s-a invocat art. 3 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

- conform art. 8 alin. 1 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de 

prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a 

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, păstrarea 

confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau 

bolnave de SIDA este obligatorie

- potrivit art. 21 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, 

toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt 

confidenţiale



Susținerile pârâtei

-hotărârile adoptate de către consiliul Local au fost aduse la 

cunoştinţa publică inclusiv prin afişare pe site-ul Primăriei 

Sectorului 1 in conformitate cu dispoziţiile legale: Legea 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală și Legea 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică

-afişarea pe site-ul instituţiei a anexelor celor două hotărâri 

ce cuprind datele cu privire la tipul handicapului, respectiv 

deficienţa cu care au fost diagnosticate persoanele ce 

beneficiază de dispoziţiile acestor hotărâri s-a datorat unei 

erori tehnice



Hotărârea instanței de judecată

- a obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 10.000 euro cu 

titlu de daune morale

- s-a arătat că informaţiile privitoare la sănătatea unei persoane 

intră în noţiunea de viaţă privată

- s-a evocat jurisprudența CEDO și prevederi constituționale



CAZUL 4

Judecătoria sector 1 București

Difuzare fotografii cu pacient operat

Starea de fapt

- In anul 2008 in ziarul C au apărut o serie de articole cu titlurile

„Şedinţă foto cu asistentele lângă un bolnav aflat pe patul de

moarte”, „Totul despre scandalul sexy-asistentelor ”, „Pacientul-

manechin” căutat pentru audieri”, „Sexy-asistentele, curtate de trei

unităţi sanitare”, insoțite de fotografia pacientului A.C.L. aflat pe

patul de spital, la terapie intensivă, in stare de inconștiență

- articolele și fotografiile au fost preluate și de alte publicații și site-uri

de profil

- pacientul A.C.L. a fost internat la Institutului de Boli

Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” unde a suferit o intervenție

chirurgicală pe cord deschis, respectiv „dublu by-pass aorto-

coronarian”



Susținerile reclamantului

- pârâtul a publicat fotografiile în ziarul C, fără acordul pacientului

- fotografiile în care pacientul apare într-o situaţie stânjenitoare

pentru imaginea sa

- fotografiile nu au în dreptul ochilor o bandă neagră care să

protejeze identitatea persoanei respective

- s-a incalcat dreptul la propria imagine şi la viaţă privată

- fotografiile au afectat viața de familie a pacientului și relațiile cu

soția sa



Susținerile pârâților

- consideră că fotografiile au fost realizate intr-un spital public și deci 

pot fi publicate

-scopul articolului a fost de a informa opinia publică 

-„tonul” articolului a fost „dezaprobator” față de atitudinea 

asistentelor medicale

- s-a invocat libertarea presei



Hotărârea instanței de judecată

- a obligat pârâții la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de daune

morale către reclamant

- sentința a fost intemeiată pe dreptul persoanei la propria imagine

- au fost invocate decizii CEDO



Vă mulțumesc

dcimpoeru@gmail.com

0722272911

mailto:dcimpoeru@gmail.com

