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Keep 

calm 

and 

prepare 



 Dreptul la viață privată 

 Cadrul legal 

 Dreptul la protecția datelor 

   cu caracter personal; 

 Directiva 95/46/CE                GDPR 
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OBIECTIVE: 

  Cunoașterea instrumentelor juridice internaționale 

care reglementează viaţa privată și protecția datelor cu 

caracter personal. Jurisprudență; 
 

  Înțelegerea și asimilarea sensului unor sintagme 

precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor 

cu caracter personal, viață privată, protecţia vieţii 

private; 

 Elemente de noutate introduse de GDPR. Principii ale  

Regulamentului; 

3 



Prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

nume; 

fotografie; 

e-mail; 

informaţii bancare; 

postări pe site-uri de socializare; 

informaţii medicale; 

adresa IP a calculatorului etc. 

Orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate cu sau 

fără utilizarea de mijloace 

automatizate. 

colectarea; 

înregistrarea; 

organizarea; 

structurarea; 

stocarea; 

modificarea; 

extragerea; 

consultarea; 

utilizarea; 

dezvăluirea prin transmitere; 

ștergerea sau distrugerea. 

Sunt informaţii referitoare la 

o persoană, identificată sau 

identificabilă, indiferent dacă 

acestea se referă la viaţa sa 

privată, profesională sau 

publică. 

Date cu caracter personal 
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Viață privată Protecţia vieţii private 

dreptul la viață privată: 
 

 personală 

 

 socială 

 

dreptul la un 

mediu înconjurător 

sănătos 

Protejarea: 
   identității persoanei; 
   imaginii; 
   informațiilor privind starea de 
sănătate,religia; 
   dreptului la nume; 
   libertății sale sexuale. 

Protejarea dreptului unui individ de 
a crea şi dezvolta relaţii cu alte 
persoane 

Protejarea mediului înconjurător 

5 



Principalele instrumente juridice internaționale care  

reglementează dreptul la viață privată și dreptul la  

protecția datelor cu caracter personal  

sunt elaborate la nivelul:  

1. Convenţia pentru apărarea Drepturilor 

Omului  şi a Libertăţilor fundamentale; 

 

2. Conventia nr. 108 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea 

automată a datelor cu caracter personal; 

 

3. Soft law 

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene; 

 

2. Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

 

3. Directiva 95/46/CE – Regulamentul 

679/2016; 

 

4. Soft law 
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1. Convenţia pentru apărarea Drepturilor 

Omului  şi a Libertăţilor fundamentale 

 este un tratat internaţional, semnat de statele membre ale Consiliului Europei; 

a fost adoptată în 1950, a intrat în vigoare în 1953 și a fost ratificată de România la 20 iunie 1994;  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) interpretează prevederile Convenției; 

(1)Orice persoană are dreptul la respectarea: 

 

 

  vieţii sale private şi de familie; 

 

  a domiciliului său; 

 

  a corespondenţei sale. 

 

Art. 8 Dreptul la respectarea vieţii private şi 

de familie  

(2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 

exercitarea acestui drept decât în măsura în care 

acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o 

societate democratică, o măsură necesară pentru: 

 

securitatea naţională; 

siguranţa publică; 

bunăstarea economică a ţării;  

apărarea ordinii şi prevenirea 

 faptelor penale; 

 protecţia sănătăţii; 

a moralei; 

a drepturilor şi a libertăţilor altora. 

 



(2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea 

acestui drept, decât în măsura în care acesta: 

1. Convenţia pentru apărarea Drepturilor 

Omului  şi a Libertăţilor fundamentale  

Art. 8 Dreptul la respectarea vieţii private şi 

de familie  

 este prevăzut de lege 
este necesar într-o societate 

democratică - pentru îndeplinirea 
scopurilor menționate 

urmărește unul sau mai multe 

 scopuri legitime 

      Este de evidențiat 

caracterul limitat al 

scopurilor care pot justifica 

o ingerință în exercitarea 

dreptului la viață privată 

(Peck împotriva Regatului 

Unit, CCTV stradal în maas 

media) 

     Orice ingerință trebuie să fie 

justificată de motive relevante și 

suficiente și trebuie să fie 

proporțională cu scopul legitim 

urmărit. 

(Leander împotriva Suediei, 

interesele de SN prevalează față 

de cele individuale)  

     Temeiul legal trebuie să 

fie să fie accesibil 

persoanelor vizate și 

previzibil în ceea ce 

privește efectele acestuia. 

Normele cu caracter 

general nu îndeplinesc 

acest standard. 

(Amann împotriva Elveției, 

interceptare-păstrare date, 
Rotaru împotriva României 

Deținere, utilizare date) 
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obligații active ( pozitive) ale statului, în condițiile în 

care se evidențiază că există adesea restrângeri în relațiile sociale 

la care acesta din urmă sau vreo instituție publică, nu participă 

1. Convenţia pentru apărarea Drepturilor 

Omului  şi a Libertăţilor fundamentale  

Art. 8 Dreptul la respectarea vieţii private şi 

de familie  

Bărbulescu împotriva României,  

( concediat în urma monitorizării 

de către angajatorul privat,  a 

corespondenței purtată de pe 

un cont de Yahoo Messenger, 

precum și a utilizării internetului. 

CEDO a constatat că 

instanțele naționale nu au 

protejat adecvat dreptul 

reclamantului la respectarea 

vieții private și a 

corespondenței).  

Nevenka Antovic și Jovan Mirkovic 

împotriva Muntenegru (afectarea 

dreptului la viață privată și la 

protecția datelor personale prin 

montarea de CCTV în sălile de 

curs. CEDO a decis că noțiunea de 

,,viața privată” include activități 

profesionale sau activități care se 

desfășoară în spații publice 

precum sălile universitare unde 

profesorii interacționează cu 

studenții, stabilind relații și 

creându-și identitatea socială). 

Copland împotriva Regatului 

Unit, (monitorizarea 

convorbirilor telefonice, 

corespondenței electronice și 

a modului de utilizare a 

internetului în școală. CEDO 

a constatat lipsa unui 

cadru național suficient de 

precis și care să permită 

monitorizarea telefoanelor 

de serviciu ale angajaților). 
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2. Conventia nr. 108 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea 

automată a datelor cu caracter personal 

 reprezintă unul dintre primele instrumente juridice adoptate la nivel internațional în domeniul 

protecției datelor personale; 
 a fost semnată la nivelul Consiliului Europei în 28 ianuarie 1981 ("Data Protection Day“/2006); 

 România a ratificat Convenția prin Legea nr. 682/2001. Prin Legea nr. 55/2005 țara noastră 

a ratificat și Protocolul adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul 

transfrontalier al datelor. 

 garantarea pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei persoane fizice, oricare ar fi 

cetăţenia sa sau reşedinţa sa, respectarea drepturilor şi libertăţilor sale 

fundamentale şi, în special, dreptul la viaţa privată, faţă de prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal care îl privesc (protecţia datelor). 

SCOP 

caracterul legal şi loial al colectării şi prelucrării automate a datelor personale; 

principiul proporţionalităţii, (datele colectate / prelucrate trebuie să fie reale, 

exacte, non-excesive);  

principiul confidenţialităţii datelor, (care presupune atât nedivulgarea 

informaţiilor personale terţilor, cât şi dreptul deţinătorilor de a rectifica aceste date). 

PRINCIPII 

Convenția 108 trece printr-un proces de modernizare și adaptare la noile tehnologii în domeniul 

comunicațiilor, proces care vizează sporirea protecției vieții private în domeniul digital și  

consolidarea mecanismului de monitorizare a Convenției. 
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3. Soft law - Consiliul Europei 

Recomandări, declarații și rezoluții 
ale organelor statutare ale Consiliului Europei  

Avize și studii 

Comisia de la Veneţia, 

 (creată în 1990), reprezintă un organ consultativ al 

Consiliului Europei și este alcătuit din experți independenți 

în domeniul dreptului constituţional.  

Adunarea Parlamentară 
organizație internațională dedicată 

apărării drepturilor omului, a 

democrației și a statului de drept 

(318 membri) 

Comitetul de Miniștri 
alcătuit din miniştrii afacerilor externe din 47 

de state membre sau din reprezentanţii 

permanenţi la Strasbourg 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

 în anul 2000, Uniunea Europeană a proclamat Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 

 se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnității umane, libertății, egalității şi 

solidarității;  

 instituie cetățenia Uniunii Europene; 

Art. 7 Respectarea vieții private și de familie 
 Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private 

și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor. 

Art. 8 Protecția datelor cu caracter personal  
(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care 

o privesc.  

(2) Asemenea date trebuie tratate în mod legal, în scopurile precizate și pe 

baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv 

legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele 

colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține rectificarea acestora.  

(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități 

independente.  
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene 

Art. 52. Întinderea și interpretarea 

drepturilor și principiilor 
Orice restrângere a exercițiului drepturilor și 

libertăților recunoscute prin prezenta cartă 

trebuie: 
Să răspundă obiectivelor de interes 

general recunoscute de Uniune, sau 

necesității protejării drepturilor și 

libertăților celorlalți. 

Să fie prevăzute de lege. 

Să respecte substanța 

drepturilor recunoscute de 

Cartă. 

Să-și dovedească necesitatea,  

prin respectarea principiului 

 proporționalității. 

1. Convenţia pentru apărarea 

Drepturilor Omului  şi a 

Libertăţilor fundamentale  

Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene 

Spre deosebire de Convenţia pentru apărarea 

Drepturilor Omului  şi a Libertăţilor 

fundamentale, Carta UE prevede în mod 

distinct dreptul la protecția datelor (art.8), 

drept fundamental în dreptul UE. 

IMPORTANT 
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3. Soft law- Uniunea Europeană 

Avize și recomandări 

Comitetul European pentru Protecția Datelor 

(continuatorul Grupului de lucru ,,Articolul 29”) 

Autoritatea Europeană pentru 

Protecția Datelor  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

asigură că legislația UE este interpretată și aplicată 
unitar în toate țările UE 

stabilirea dacă un stat membru și-a respectat obligațiile 

care îi revin în temeiul art. 7 și 8 din Carta Drepturilor 

Fundamentale, precum și în temeiul Directivei 

privind protecția datelor (respectiv Regulamentului, 

după data de 25 mai 2018) 

Competență 

Rol:  
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Desfășurarea de evaluări de impact în cazul în care operatorul:  

 prelucrează automat date cu caracter personal într-o măsură semnificativă (profilarea clienților);  

 prelucrează pe scară largă anumite categorii speciale de date (datele privind sănătatea, datele 

genetice și biometrice) sau date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni; 

 monitorizează sistematic pe scară largă o zonă accesibilă publicului. 

NOUTĂȚI 

DPO 
Noua funcție la mare căutare 

Drepturi noi pentru persoana vizată 
Dreptul de a fi uitat  

În caz de neconformare  

amenzile sunt foarte mari  

Reguli noi pentru consimțământ 

Transparenţă extinsă 

Portabilitatea datelor personale  
Dreptul la portabilitate 

Responsabilitate sporită pentru operator, 

 respectiv împuternicit al operatorului 

Debirocratizare 

Privacy by Design 

Privacy by Default 
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GDPR – temeiuri legale pentru prelucrarea 

 datelor cu caracter personal 

 

•Încheierea sau executarea unui contract - prelucrarea 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; 

 

•Îndeplinirea unei obligații legale - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale care îi revine operatorului; 

 

•Interesele vitale - prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei 

vizate sau ale altei persoane fizice; 

 

•Interesul public - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; 

 

•Interesul legitim - prelucrarea este 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, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în 

special atunci când persoana vizată este un copil; 

 

•Consimțământul - prelucrarea este permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul 

pentru prelucrare; 



Principiile 
prelucrării 

datelor:    
legalitate; echitate; 

transparență. 

Limitări legate de stocare 
Regula: datele nu trebuie păstrate mai mult 

decât este necesar pentru îndeplinirea 
scopurilor. Excepția: pot fi stocate pe 

perioade mai lungi dacă vor fi prelucrate 
exclusiv în următoarele scopuri:  arhivare în 

interes public; cercetare științifică sau 
istorică; statistice.  

Limitări legate de scop: 
colectare în scopuri determinate, 

explicite și legitime..  

Acuratețea. Datele cu 

caracter personal trebuie să 
fie: exacte;  unde e cazul, actualizate. 

Trebuie luate măsuri rezonabile ca 
datele care nu sunt exacte să 

fie: șterse; rectificate fără întârziere. 

Responsabilitatea 

Operatorul este:  responsabil pentru 
conformitatea cu legislația; în măsură 

să demonstreze conformitatea cu 
principiile referitoare la prelucrare. 

Reducerea la minimum 
a datelor pe care le 

cerem/prelucrăm. Datele 
trebuie să fie: adecvate; relevante; 

limitate în raport cu scopurile în care 
sunt prelucrate.  

Integritate și 
confidențialitate 

Datele trebuie protejate 
împotriva: accesului neautorizat; 
prelucrării nelegale; pierderii sau 

furtului;  distrugerii. 

PRINCIPIILE GENERALE ALE GDPR 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 


