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Parlamentul European a aprobat
Regulamentul General de Protecție a 
Datelor cu Caracter Personal

18 mai 2016

Pe scurt

A fost recent publicat Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel cum a fost 

aprobat în data de 14 aprilie 2016 de către Parlamentul European („Regulamentul”). Regulamentul

are ca obiectiv crearea unui cadru unitar de reglementare a protecției datelor cu caracter personal la 

nivelul Uniunii Europene, lărgește din punct de vedere teritorial sfera de aplicare a reglementărilor 

Uniunii Europene în materia datelor cu caracter personal, impune noi obligații și recunoaște noi 

drepturi, prevăzând totodată amenzi semnificative pentru încălcare (până la 20 de milioane euro sau 

4% din cifra de afaceri globală). Regulamentul abrogă Directiva 95/46/CE privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date („Directiva”).

Regulamentul va intra în vigoare în data de 25 mai 2016, în termen de 20 de zile de la data publicării 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul va deveni aplicabil în mod direct în Statele

Membre într-un termen de doi ani de la data intrării în vigoare, fără a fi necesară transpunerea sa prin 
intermediul unui act legislativ național. 

În detaliu

Regulamentul este

rezultatul unui proces

început în anul 2009 și care 

a inclus elaborarea de

studii, conferințe și mese 

rotunde, dar și  consultarea 

cu părțile implicate 

(„stakeholders”) prin

consultări publice, cu 

autoritățile naționale de 

reglementare, cu

organizațiile de protecția 

consumatorilor etc.

Principalele modificări în 

materia datelor cu caracter

personal sunt:

1. Extinderea
definiției datelor cu 
caracter personal și 
includerea de noi
definiții Sunt incluse
în mod expres în sfera
datelor cu caracter
personal „numerele de
identificare, datele de
localizare,
identificatorii online”.
Totodată, sunt 
prevăzute definiții ale 
unor noțiuni precum: 
„încălcarea securității 
datelor cu caracter
personal”, „date
genetice”, “date
biometrice” „date

privind sănătatea”,  
„grup de
întreprinderi”, „sediu
principal”, „minor” etc.

2. Standarde mai
ridicate pentru
obținerea 
consimțământului
Regulamentul prevede
în mod expres că 
acesta trebuie să fie 
„explicit”, și că 
acceptarea trebuie să 
fie concretizată  
„printr-o declarație 
sau printr-o acțiune 
fără echivoc”. O 
inacțiune sau tăcerea 
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nu mai pot constitui
consimțământ. 
Declarația de acordare 
a consimțământului 
trebuie să fie distinctă 
de declarații cu privire 
la alte aspecte (de
exemplu, de acceptare
a termenilor și 
condițiile generale).   
Consimțământul poate 
fi retras de către 
persoana vizată. Cu 
privire la
consimțământul unui 
minor, „Dacă copilul 
are sub vârsta de 16
ani, respectiva
prelucrare este legală 
numai dacă şi în 
măsura în care 
consimțământul 
respectiv este acordat
sau autorizat de
titularul răspunderii 
părintești asupra 
copilului”. Statele
Membre au dreptul de
a reduce această vârstă 
la 13 ani.

3. Extinderea
semnificativă a  
ariei geografice de
aplicare a
reglementărilor 
Uniunii Europene
în domeniul datelor
cu caracter
personal
Regulamentul se va
aplica prelucrării 
datelor cu caracter
personal „în cadrul
activităților unui sediu 
al unui operator sau al
unei persoane
împuternicite de
operator pe teritoriul
Uniunii”, fără a avea 
relevanță dacă 
prelucrarea efectivă 
are loc pe teritoriul
Uniunii Europene sau
extra-comunitar.
Totodată, 
Regulamentul se va
aplica, operatorilor
care nu sunt stabiliți în 
Uniunea Europeană 
„prelucrării datelor cu 
caracter personal ale

unor persoane vizate
care se află în Uniune, 
atunci când activitățile 
de prelucrare sunt
legate de: (a) oferirea
de bunuri sau servicii
unor astfel de
persoane vizate în
Uniune, indiferent
dacă se solicită sau nu 
efectuarea unei plăți 
de către persoana 
vizată; sau (b)
monitorizarea
comportamentului lor
dacă acesta se 
manifestă în cadrul 
Uniunii”.

4. Recunoașterea 
unor drepturi noi
ale persoanelor
vizate Persoanele
vizate au drepturi noi,
în conformitate cu
Regulamentul, inclusiv
“dreptul de a fi uitat”
(solicitarea ștergerii 
datelor personale) sau
de a solicita
rectificarea datelor ,
dreptul la
portabilitatea datelor
(dreptul de a transfera
datele cu caracter
personal către o altă 
organizație), dreptul 
de a se opune la
prelucrarea datelor cu
caracter personal,
inclusiv prin crearea
de profiluri. Corelativ
acestor drepturi
recunoscute
persoanelor vizate, le
corespund obligații ale 
operatorilor.

5. Crearea de profiluri

Regulamentul impune

operatorilor o restricție 

cu privire la adoptarea

de decizii pe baza unei

prelucrări automate, 

dacă aceasta „produce

efecte juridice care

privesc persoana vizată 

sau o afectează în mod 

similar într-o măsură 

semnificativă”. Cu toate

acestea, o astfel de

prelucrare va fi permisă, 

pe baza

consimțământului 

expres al persoanei

vizate, dacă este 

necesară pentru 

încheierea unui contract

sau dacă este autorizată 

în mod expres în

condițiile prevăzute de 

legislația Uniunii 

Europene sau a unui

stat membru.

6. Necesitatea de a

numi un responsabil

cu protecția datelor 

cu caracter personal

În cazul în care (i)

prelucrarea este

efectuată de o 

întreprindere cu 250 de

angajați sau mai mult; 

sau (ii) activitățile 

principale ale

operatorului sau ale

persoanei împuternicite

de către operator 

constau în operațiuni de 

prelucrare care, prin

natura lor, domeniul de

aplicare și/sau scopul 

lor, necesită 

monitorizarea periodică 

și sistematică a 

persoanelor vizate pe

scară largă, aceștia au 

obligația de a numi un 

responsabil cu protecția 

datelor cu caracter

personal Acesta va

putea fi un angajat sau

un prestator extern de

servicii și va răspunde 

în mod direct în fața 

conducerii operatorului.
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7. Obligația de a 

notifica autorității 

de supraveghere

cazurile de încălcare 

a securității datelor 

cu caracter personal

Operatorii au obligația 

de a notifica în termen

de cel mult 72 de ore de

la data la care au luat

cunoștință de  încălcare. 

Atunci când încălcarea 

securității datelor cu 

caracter personal pune

în pericol protecția 

datelor cu caracter

personal și a vieții 

private a persoanei

vizate, operatorul are

obligația de a informa și 

persoana vizată, fără 

întârzieri nejustificate.

8. Responsabilități, 
evaluarea
impactului,
protecția implicită
Operatorii trebuie să 
demonstreze
respectarea
Regulamentului,
inclusiv prin aplicarea
unor politici
transparente și ușor de 
accesat în ceea ce
privește prelucrarea 
datelor cu caracter
personal și exercitarea 
drepturilor
persoanelor vizate.
Regulamentul prevede
obligația operatorilor 
sau a persoanei
împuternicite de a
efectua o evaluare a
impactului
operațiunilor de 
prelucrare prevăzute 
asupra protecției 
datelor cu caracter
personal în situația în 
care operațiunile de 
prelucrare prezintă 
riscuri ridicate pentru
drepturile și libertățile 
persoanelor vizate.
Totodată, 
Regulamentul impune
operatorului și 
persoanei
împuternicite de către 
operator obligația de a 

pune în aplicare
măsuri tehnice  și 
organizatorice
adecvate pentru a
asigura un nivel de
securitate în
concordanță cu 
riscurile pe care le
presupune prelucrarea
și cu categoria datelor 
cu caracter personal
care trebuie protejate.

9. Sancțiuni 
semnificative Pentru
încălcarea 
Regulamentului
operatorii și 
persoanele
împuternicite de
operator vor putea fi
amendate cu sume de
până la 20 de milioane 
euro sau 4% din cifra
de afaceri globală. 
Sancțiunea va fi 
individualizată în 
funcție de anumite 
criterii, cum ar fi:
natura, gravitatea și 
durata încălcării, 
faptul că încălcarea a 
fost comisă intenționat
sau din neglijență, 
gradul de
responsabilitate a
operatorului sau a
persoanei
împuternicite și 
încălcările comise 
anterior de către 
această persoană, 
măsurile și procedurile 
tehnice și 
organizatorice puse în
aplicare, gradul de
cooperare cu
autoritatea de
supraveghere în
vederea remedierii
încălcării, categoriile 
de date cu caracter
personal afectate de
încălcare.

[Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene cu numărul 119L 

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie

2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE,

publicat la data de 4 mai 2016]

De reţinut 

Regulamentul reprezintă o 
modificare substanțială a 
cadrului de reglementare a
protecției datelor cu caracter 
personal. Operatorii trebuie
să se pregătească pentru 
intrarea în vigoare a
Regulamentului, în primul
rând  prin adoptarea și 
implementarea unei strategii
cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal,
care ar trebui să acopere cel 
puțin următoarele aspecte:  

(i) care sunt datele cu
caracter personal
prelucrate și care 
este scopul
prelucrării, având 
în vedere că este 
posibil ca o
prelucrare care
respectă cadrul 
legal instituit de
Directivă să 
încalce
Regulamentul;

(ii) o revizuire a
contractelor
încheiate, pentru a
se  stabili dacă 
clauzele acestora
respectă 
Regulamentul;

(iii) evaluarea
politicilor,
procedurilor și  
notificărilor  
aferente
prelucrării datelor  
cu caracter
personal, în
vederea
actualizării 
acestora pentru a
respecta
prevederile
Regulamentului;

(iv) evaluarea
necesității numirii 
unui responsabil
cu protecția 
datelor cu caracter
personal.



Buletin informativ juridic şi fiscal

Prezentul Buletin informativ juridic şi fiscal este redactat de către departamentul de taxe din cadrul PwC România în colaborare cu D&B David şi Baias, societatea de avocatură corespondentă a PwC 
în România.
Declinarea responsabilităţii: Informaţiile de mai sus sunt un rezumat al informaţiilor recent publicate şi nu au scopul de a oferi consultanţă într-o anumită privinţă. PwC îşi declină orice 
responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor conţinute în aceste publicaţii. 
© 2016 PwC. Toate drepturile rezervate. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi 
nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme 
membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile 
niciunei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel.

Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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