
Curs Formare
Regulamentul UE 2016/679 

și Directiva UE 2016/680

Proiect: O operațiune a UE de combatere a lacunelor din cooperarea
transfrontalieră a furnizorilor de formare (An EU operation to tackle gaps in 
cross-border cooperation of training providers). Program: Justice. Numar

identificare Proiect: 807014

București, 26-28 Februarie 2020



Mădălina Voican
0744.882.435

vmadalina@yahoo.com

• Executor Judecătoresc CRAIOVA

• Lector Univ. Dr. Facultatea de Drept

București, 26-28 Februarie 2020

mailto:vmadalina@yahoo.com


Studii de caz 

Încălcarea securității datelor și 

măsuri specifice în cazul unei 

asemenea încălcări

București, 26-28 Februarie 2020





Încălcarea prelucrării datelor

personale prin mijloace de 

supraveghere video

Încălcarea prelucrării datelor

personale de către operatori

din 

sectorul financiar- bancar

Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate

Încălcarea regulilor de 

confidențialitate



SPEȚA 1
Încălcarea prelucrării datelor personale prin mijloace de supraveghere video

O firmă de transport, operator de dater cu caracter personal, a instalat în

autovehiculele deținute camere de supraveghere video orientate spre șoferii/angajați,

Firma încălcă astfel prevederile art. 8 din Decizia Autorității Naționale de Supraveghere

nr. 52/2012, cât și prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 677/2001.

Totodată operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte existența avizului

ANS pentru supravegherea video a angajaților societății și nici nu a justificat faptul că

interesul operatorului prevalează asupra dreptului la viață privată al șoferilor.

În plus, operatorul nu a realizat informarea tuturor șoferilor despre prelucrarea

datelor de trafic şi de localizare. Iar în ceea ce priveşte sistemul de supraveghere video,

s-a constatat că informarea persoanelor vizate nu era în conformitate cu cerinţele art. 12

din Legea nr. 677/2001.
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SPEȚA 2
Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate

Autoritatea Națională de Supraveghere a efectuat o investigaţie la un operator,

ca urmare a unei plângeri prin care se sesiza o încălcare a prelucrării datelor prin

transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate, respectiv fără acordul prealabil al

persoanei vizate, reclamându-se totodată lipsa unui răspuns al operatorului la cererea de

ștergere.

Instanțele de judecată au confirmat măsurile dispuse de Autoritatea Națională

de Supraveghere în cazul transmiterii de mesaje comerciale nesolicitate. Astfel

Autoritatea Națională de Supravegherea aplicat măsura sanc de sancționare cu amenda,

dispusă prin procesul-verbal.



SPEȚA 3
Încălcarea prelucrării datelor personale de către operatori din 

sectorul financiar- bancar

O bancă, operator de dater cu caracter personal, a omis să transmită

clienților săi câte o Notificare ori de câte ori a înregistrat modifăcări prin de

Rapoartele lunare pe care le transmite la Biroul de Credit.

Legiuitorul prevede în mod expres obligația de comunicare prealabilă a

informațiilor, ori de câte ori are loc o prelucrare a datelor cu caracter personal. Omisiunea

constituie lipsa transmiterii informațiilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr.

677/2001 raportat la art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.



SPEȚA 4
Încălcarea regulilor de confidențialitate și securitate a prelucrărilor de date

O firmă de telecomunicații prin rețele fără cablu, operator de dater cu

caracter personal, a încheiat cu clienți persoane fizice (abonați) contracte

pentru furnizarea de servicii de telefonie mobile.

Datele personale prelucrate în scopul încheierii de contracte pentru furnizarea

de servicii de comunicații mobile sunt: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail,

cetățenie, serie și număr BI/CI, CNP, semnătură și adresă de domiciliu.

Pe lângă acestea, firma a colectat copii ale actelor de identitate respectiv copii

ale BI/CI/pașaport/permis de ședere.

În contracte există clauze referitoare la acordul clientului, unde acesta își

exprimă acordul cu privire la prelucrarea CNP și a copiei actului de identitate DAR, în

contract, nu se oferea clientului posibilitatea de a opta pentru o astfel de prelucrare.
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