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Despre GDPR
Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale

Ce este GDPR?
GDPR este Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului European din data 27.04.2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulatie a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE.

De când se aplica GDPR?
Prevederile GDPR se vor aplica incepând cu 25 mai 2018, in toate
statele UE, iar autoritatile române nu sunt nevoite sa le transpuna in
legislatia nationala.

Ce aduce nou GDPR?
GDPR
introduce
obligatia
de
a
avea
in
cadrul
firmei/companiei/institutiei un responsabil cu protectia datelor
personale, insa doar in cazul societatilor care se ocupa cu
prelucrarea unor astfel de date.

Ce prevede GDPR?
Regulamentul european GDPR prevede ca ocuparea functiei de
responsabil cu protectia datelor se va putea face ori prin numirea
cuiva din interiorul firmei, ori prin incheierea unui contract de servicii
cu un avocat, o persoana fizica autorizata (PFA), o societate de
avocatura sau chiar cu o alta companie.

Obligativitatea implementarii GDPR:
GDPR se aplica oricarei organizatii care opereaza in cadrul UE.
Obligatia firmelor de a desemna un responsabil cu protectia datelor
personale este prevazuta in Regulamentul european 2016/679.

Ce inseamna DPO?
Responsabilul cu protectia datelor (Data Protection Officer) DPO, este
o persoana care detine cunoștinte de specialitate in materie de
legislatie și practici privind protectia datelor și care are rolul de asigura
asistenta operatorului sau persoanei imputernicite de operator pentru
monitorizarea conformitatii, la nivel intern, cu dispozitiile
Regulamentului UE 2016/679.

Cine trebuie sa desemneze un DPO?
Autoritatile sau institutiile publice, intreprinderile, bancile, firmele de
securitate, spitalele, clinicile private, farmaciile sau magazinele online,
entitatile care, in calitatea de operator sau persoana imputernicita de
operator, prelucreaza, in derularea activitatii curente, date cu caracter
personal.

Cine poate fi DPO?
DPO-ul nu poate ocupa, in același timp, și o functie de decizie.
GDPR prevede ca responsabilul cu protectia datelor poate ocupa,
concomitent, și alta functie in cadrul firmei, insa numai in masura
in care nu exista conflicte de interese. „Responsabilul cu protectia
datelor poate indeplini și alte sarcini și atributii. Operatorul sau
persoana imputernicita de operator se asigura ca niciuna dintre aceste

sarcini și atributii nu genereaza un conflict de interese”, dispune
GDPR, Regulamentul UE 2016/679.

Cine nu poate fi DPO?
Nu pot fi DPO persoane cu functii de conducere, cum ar fi:
 Administratorul sau directorul general
 Directorul financiar
 Directorul de resurse umane
 Directorul de marketing

Demn de retinut:
Entitatile ce nu vor respecta obligatia de a desemna un DPO sunt
pasibile de amenzi așa cum reiese din Regulamentul UE 2016/679
aplicabil din 25 mai 2018.
Concret, este vorba de amenzi administrative de pâna la zece
milioane de euro sau, in cazul intreprinderilor, de pâna la 2% din
cifra de afaceri mondiala totala anuala corespunzatoare exercitiului
financiar anterior.

