Keep
calm
and
prepare
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OBIECTIVE:

AMENDĂ
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 Dreptul de a fi informat;
 Dreptul de acces;
 Dreptul la rectificare;
 Dreptul de ștergere;
 Dreptul de a restricționa procesarea;
 Dreptul la portabilitatea datelor;
 Dreptul la obiecții;
 Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și
de profilare.
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Se sancţionează cu amenzi de 2%
globală sau 10.000.000. Euro:

din cifra de afaceri

 nerespectarea principiilor şi regulilor privind consimţământul minorilor;
 identificarea persoanelor fizice într-una din situaţiile în care prelucrarea nu necesită de fapt identificare;

 nerespectarea principiilor privacy by design and privacy by default;
 în cazul nerespectării regululilor de prelucrare de către operatori asociaţi;
 în cazul nerespectării regullilor de către persoana împuternicită de operator;
 încălcarea principiilor privind evidenţa activităţilor prelucrărilor;
 încălcarea principiilor privind securitatea prelucrării;
 încălcarea obligaţiei de notificare a autorităţii în cazul unei breşe de securitate cu impact asupra datelor personale;
 nerespectarea obligaţiei de realizare a unei evaluări a impactului asupra datelor personale;
 lipsa consultării prealabile a autorităţii în situaţiile impuse de lege;
 nerespectarea obligaţiilor privind responsabilul cu protecţia datelor (D.P.O);
 încălcarea normelor privind certificarea.
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Se sancţionează cu amenzi de 4%
globală sau 20.000.000. Euro:

din cifra de afaceri

Încălcarea principiilor de baza pentru prelucrarea datelor: legalitatea, transparenţa,
exactitatea, limitarea la scop:

Încălcarea condiţiilor generale privind consimţământul atunci când constituie baza legală
pentru prelucrare;
Încălcarea regulilor privind prelucrarea de categorii speciale de date ( date medicale, opinii
politice, religioase etc);

Încălcarea drepturilor persoanelor vizate: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare şi
ştergere, dreptul la portabilitatea datelor;
Nerspectarea unui ordin temporar de suspendare a prelucrării datelor;
Nerespectarea unor prevederi din legea naţională de aplicare.
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LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018
Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice
a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor,
referitoare la:
a)obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în
conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 şi 43;
b)obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43;
c)obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).
Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a
dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege.

a)principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind
consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
b)drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
c)transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă
sau o organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;
d)orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului
IX;
e)nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive
asupra prelucrării sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către
Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau
neacordarea accesului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).

10000 lei

100000 lei

10000 lei

200000 lei
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Conform recomandărilor Grupului de lucru (WP29) amenda depinde de:
Numărul persoanelor vizate implicate – ca regulă generală, cu
cât sunt mai mulţi oameni afectaţi, cu atât este mai mare amendă.
Scopul prelucrării –respectarea principiul scopului limitat,
în ceea ce priveşte specificitatea scopului.
Caracterul intenţionat sau neglijent al încălcării - există un caz de
procesarea ilegală autorizată în mod explicit de conducere sau în lipsa politicilor
interne de securitate şi protecţie a datelor personale.

Tipul de date afectate – amenda va fi mai mare în cazul datelor
sensibile
Daunele suferite de persoanele vizate – compania poate stabili
intern un plan de despăgubire ţinând cont de drepturile încălcate.
Istoricul
încălcărilor
anterioare
–
evidențiază
interesul/dezinteresul față de normele privind protecţia datelor.
Ignorarea recomandărilor făcute de responsabilul cu
protecţia datelor - pot genera amenzi mai mari.
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Cum poţi reduce nivelul amenzilor în cazul unui incident?

Atitudinea operatorului economic:

 dacă acesta a încercat să ia măsuri care să reducă riscul pentru

drepturile persoanelor vizate, cât mai rapid;
 dacă a anunţat autoritatea într-un timp cât mai scurt;
 existenţa unui plan de compensare pentru persoanele vizate.
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Cum poţi evita amenzile?

 Actualizarea politicilor interne şi a proceselor de
business astfel încât ele să respecte noile standarde;
 Educarea personalului prin traininguri în domeniul
protecţiei datelor, astfel încât aceştia să înţeleagă
importanța acestui domeniu.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
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