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Keep 

calm 

and 

prepare 
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OPERATORUL DE DATE ȘI RESPONSABILUL  CU PROTECȚIA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (GDPR) 
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OBIECTIVE: 

  Definirea, înțelegerea și asimilarea sensului unor 

sintagme precum: 

operatorul de date cu caracter personal; 

împuternicit al operatorului de date cu caracter 

personal; 

 responsabilul  cu protecția datelor cu caracter 

personal; 

 Principalele obligații ale operatorului de date cu 

caracter personal; 

 Rolul responsabilului cu protecţia datelor; 

Funcția responsabilului cu protecția datelor. 
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pentru a garanta și a fi în măsură să 

demonstreze că prelucrarea se 

efectuează în conformitate cu 

prezentul Regulament 

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția 

sau alt organism care, singur sau împreună cu alte 

persoane, stabilește scopurile și mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal 

Obligații 
generale 

Măsuri 
tehnice 

Măsuri 
organizatorice 

Garanții privind 
respectarea obligațiilor 

Aderarea la coduri de 
conduită aprobate 

(art. 40) 

Aderarea la un 
mecanism de 

certificare aprobat 
(art. 42) 



Proactiv nu 
Reactiv     

(prevenire nu 
remediere) 

Abordare 
implicită               

(se urmărește un 
nivel maxim de 

confidențialitate) 

Încorporată în 
design 

(confidențialitatea 
devine parte 
integrantă a 
sistemului) 

Funcționalitatea 
completă 

Securitatea end-
to-end  (protecție 
pe întreg ciclul de 

viață) 

Vizibilitate și 
transparență 
(promisiuni 
respectate) 

Respectarea 
confidențialității 

utilizatorilor 
(confidențialitatea 

este nucleul) 
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Protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și în mod implicit 

Privacy (and Data Protection) by design and by default 

Principii fundamentale 

Tehnici : pseudonimizarea, criptarea și 

anonimizarea. 

Tehnici folosite la 
protecția datelor prin 

design și implicit 

Alegerea datelor 
strict necesare 

scopului 

Optimizarea 
cantității de date 

colectate 

Stabilirea 
perioadei minime 

de depozitare 

Nivelul de 
accesibilitate 

limitat 
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Operatori asociați 

Persoana împuternicită de operator 

Operator 1 

Operator 
2 

Operator 
3 

Transparență – privind stabilirea 

responsabilităților ce revin fiecăruia în 

ceea ce privește conformarea cu 

GDPR. 

Operator Împuternicit 

contract 

alt act juridic 

Prelucrează date cu caracter personal doar în baza instrucţiunilor 

din partea operatorului ; 

 Este obligat să informeze operatorul privind recrutarea de noi sub 

contractori (sub-împuterniciţi), şi să reflecte obligaţiile acestuia cu 

operatorul de date şi în contractual cu sub-împuternicitul; 

 Este obligat să informeze operatorul de date în situaţia în care 

oricare dintre instrucţiunile din contract nu sunt în concordanţă cu 

Regulamentul; 

  Este obligat să informeze Operatorul de date în cazul unei încălcări 

a securităţii datelor cu caracter personal în cel mai scurt timp; 

 Obiectul și durata prelucrării; 

  Natura și scopul prelucrării; 

  Tipul de date cu caracter personal; 

 Categoriile de persoane vizate și obligațiile/drepturile 

operatorului. 
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Elaborarea unui plan de măsuri tehnice și organizatorice, care să cuprindă 
politici și proceduri de securitate; 

Cartografierea datelor cu caracter personal și evidența datelor prelucrate; 

Emiterea unei note de informare a persoanelor vizate adaptată la 
prevederile Regulamentului; 

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor; 

Elaborarea unui studiu privind evaluarea impactului asupra protecției 
datelor; 

Identificarea persoanei împuternicite și semnarea unui contract cu aceasta; 

Instruirea personalului privind protejarea datelor cu caracter personal; 

Când este necesar, obținerea consimțământului persoanei vizate. 

Principalele obligații ale operatorului  
de date cu caracter personal 
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DESEMNAREA UNUI RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR 

Este o 
autoritate 

publică sau un 
organism public 

Se realizează o 
monitorizare 
periodică și 

sistematică pe 
scară largă a 
persoanelor 

Prelucrează pe 
scară largă 

date sensibile DA 

S.R.L. 1 

Autoritate 
publică 2 

P.F.A. 

S.R.L. 2 

Autoritate 
publică 1 

Calități profesionale 

Cunoștințe de specialitate 

Capacitate de a-și îndeplini sarcinile 

Dorință de perfecționare 

Echilibru și integritate morală 

DPO 

ANSPDCP 
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Rolul responsabilului cu protecţia datelor 

• operatorul  și angajaţii acestuia cu privire la obligaţiile existente 
în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 

Informează și consiliază 

• și a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor; Monitorizează respectarea GDPR 

• în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecţia 
datelor și verifică efectuarea acestora; 

Consiliază operatorul sau persoana 
împuternicită 

• și reprezintă punctul de contact în relaţia cu aceasta. 
Cooperează cu autoritatea pentru 

protecţia datelor 

Sarcini conform Regulamentului (UE) 2016/679 : 

DPO trebuie să participe în mod regulat la ședințele conducerii la nivel înalt/mediu; 

DPO participă la luarea deciziilor cu implicații asupra protecției datelor; 

Avizului DPO trebuie să i se acorde întotdeauna o importanță deosebită. În caz de dezacord 

este necesară documentarea motivelor pentru care nu a fost urmat avizul DPO; 

DPO trebuie să fie consultat cu promptitudine imediat ce a avut loc o încălcare a securității 

datelor sau un alt incident. 

PRIN URMARE 
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Responsabilul cu protecția datelor poate 

îndeplini și alte sarcini și atribuții, fără a se 

genera un conflict de interese 

Operatorul se asigură că responsabilul cu 

protecția datelor este implicat în mod 

corespunzător în toate aspectele legate de 

protecția datelor cu caracter personal 

Operatorul sprijină responsabilul cu 

protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 
menționate 

Persoanele vizate pot contacta 

responsabilul cu protecția datelor cu privire 

la toate chestiunile legate de prelucrarea 

datelor lor 

Responsabilul cu protecția datelor are 

obligația de a respecta secretul sau 

confidențialitatea în ceea ce privește 

îndeplinirea sarcinilor sale 

Funcția responsabilului cu protecția datelor 
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Training pentru management / salariați privind obligațiile specifice domeniului 

Facilitează / coordonează planuri pentru implementarea în organizație a 
cerințelor Regulamentului și conformare continuă;  

Consiliază managementul cu privire la obligațiile specifice și vulnerabilitățile 
identificate 

Auditarea organizației cu relevarea situației existente  

Colectează informații  Interviuri  
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Acordă asistență în cazul survenirii unui incident de securitate 

Monitorizează activitățile organizației și facilitează conformarea începând cu 
momentul conceperii și în mod implicit (protecția datelor by design și by default) 

Întocmește proceduri interne (securitatea datelor, monitorizare acces, 
corespondență electronică, gestionare incidente de securitate) 

Evaluează impactul asupra protecției datelor (DPIA) 

Întocmește evidența activităților de prelucrare 

Facilitează (redactează) documentația specifică 



Vă mulțumesc pentru atenție! 


