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ale cetățenilor europeni
în contextul alegerilor
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12 septembrie 2018

„[...] doresc ca la alegerile europene din luna mai a anului viitor cetățenii europeni
să își poată exprima opțiunile politice în cadrul unui proces electoral corect,
sigur și transparent. În lumea noastră ancorată în mediul online, nu ne-am
confruntat niciodată cu un risc de interferență și de manipulare atât de
ridicat. Pentru a proteja democrația europeană, a venit momentul să ne
aliniem normele electorale la imperativele erei digitale.”
Jean-Claude Juncker, 12 septembrie 2018

Partidele politice se folosesc tot mai mult de datele cu caracter personal în perioada alegerilor pentru a se adresa cetățenilor
pe platformele de comunicare socială. Dezvăluirile privind Cambridge Analytica demonstrează riscurile pe care le pot prezenta
tehnologiile moderne pentru procesul electoral. Comisia a publicat astăzi orientări cu privire la modul în care ar trebui să fie
utilizate normele UE existente pentru a aborda această problemă și a garanta corectitudinea procesului electoral, în special
în pregătirea alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European.
Regulamentul general privind protecția datelor al UE, care a început să se aplice în luna mai 2018, conține dispoziții clare
cu privire la cum trebuie să își îndeplinească rolul fiecare dintre părțile implicate în procesul electoral și cum trebuie să se
conformeze noilor norme privind protecția datelor.

Obligații impuse partidelor și fundațiilor politice
Partidele politice și fundațiile politice sunt operatori de date, întrucât decid cu privire la scopul și modul în care sunt prelucrate
datele cu caracter personal.

DE RESPECTAT:

DE EVITAT:

Alegeți temeiul juridic potrivit pentru prelucrarea datelor
persoanelor și acordați atenția cuvenită condițiilor specifice
de prelucrare a datelor sensibile.
Asigurați-vă că sistemele pe care le utilizați sunt securizate
și, în cazul în care există o încălcare a securității datelor,
informați fără întârziere persoanele vizate.
Informați persoanele în cauză atunci când începeți să le
prelucrați datele și atunci când colectați datele respective
de la terți.
Asigurați-vă că datele pe care le prelucrați sunt corecte,
mai ales dacă provin din surse diverse.
Dacă utilizați serviciile unui terț, de exemplu o societate
de analiză a datelor, verificați dacă datele primite de la
aceasta au fost obținute în mod legal.

Nu utilizați datele persoanelor dacă acestea au fost colectate
într-un scop care nu are legătură cu contextul specific al
alegerilor.
Nu acordați drepturi lărgite de acces la datele cu caracter
personal pe care le dețineți. Verificați care sunt persoanele
din organizația dumneavoastră care au acces la aceste date
și în ce scopuri legitime.

Societățile de analiză a datelor /brokerii de date
Societățile de analiză a datelor/brokerii de date sunt fie operatori, fie entități împuternicite de către operatori, în funcție de
gradul de control pe care îl au asupra prelucrării datelor. De exemplu, dacă o societate de analiză a datelor prelucrează datele
persoanelor la instrucțiunile unui partid politic, atunci societatea respectivă este o entitate împuternicită de către operator.

DE RESPECTAT:

DE EVITAT:

Alegeți temeiul juridic potrivit pentru prelucrarea datelor
persoanelor;
Textul de mai jos este valabil doar dacă societatea de
analiză a datelor/brokerul de date este un operator de date.
Dacă prelucrați date sensibile (de exemplu referitoare la
originea etnică), trebuie să aveți consimțământul explicit al
persoanei în cauză sau să aplicați alte derogări prevăzute
de Regulamentul general privind protecția datelor.
Asigurați-vă că sistemele pe care le utilizați sunt securizate
și, în cazul în care există o încălcare a securității datelor,
informați fără întârziere persoanele vizate.
În cazul în care combinați diferite seturi de date cu privire
la persoane, asigurați-vă că faceți acest lucru în mod corect
și legal.
Acest ultim punct este valabil doar dacă societatea
de analiză a datelor/brokerul de date este o entitate
împuternicită de operator.
Ajutați-i pe terții cu care lucrați — cum ar fi un partid
politic — dacă au nevoie de sprijinul dumneavoastră, de
exemplu la elaborarea unei evaluări a impactului asupra
protecției datelor.

Nu utilizați datele persoanelor dacă acestea au fost colectate
într-un scop care nu are legătură cu contextul specific al
alegerilor.
Informați persoanele în cauză cu privire la scopul fiecărei
prelucrări, mai ales dacă vindeți datele respective unui terț
— de exemplu unui partid politic.

Autoritățile electorale naționale
Autoritățile electorale naționale sunt operatori de date, întrucât controlează registrul electoral.

DE RESPECTAT:
Efectuați o evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru a evalua eventualele riscuri înainte de a începe prelucrarea
datelor persoanelor.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor persoanelor este, de regulă, legat de respectarea unei obligații legale sau de
îndeplinirea unei sarcini de interes public în baza legii.

Platformele de comunicare socială
Platformele de comunicare socială sunt operatori de date, întrucât prelucrarea datelor persoanelor are loc pe platformele lor.

DE RESPECTAT:

DE EVITAT:

Alegeți temeiul juridic potrivit pentru prelucrarea datelor
persoanelor;
Dacă prelucrați date sensibile (de exemplu referitoare la
originea etnică), trebuie să aveți consimțământul explicit al
persoanei în cauză sau să aplicați alte derogări prevăzute
de Regulamentul general privind protecția datelor.
Oferiți persoanelor un cadru și mijloace de control
prin care să își poată exercita în mod eficace drepturile,
de exemplu atunci când solicită corectarea sau ștergerea
datelor lor.
Asigurați-vă că sistemele pe care le utilizați sunt securizate
și, în cazul în care există o încălcare a securității datelor,
informați fără întârziere persoanele vizate.

Nu partajați datele cu terți, de exemplu cu o societate
de analiză a datelor, decât dacă utilizatorii și-au dat
consimțământul explicit în acest sens.
În cazul în care comunicați unor terți datele utilizatorilor
dumneavoastră , precizați cu claritate acest lucru în secțiunea
„Termeni și condiții” de pe platforma dvs.
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