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Dezvăluirile de pe paginile Facebook/Cambridge Analytica arată că UE a făcut o alegere bună atunci
când a propus să desfășoare un program ambițios de reformă a protecției datelor prin Regulamentul
general privind protecția datelor (GDPR).
Normele referitoare la Regulamentul general privind protecția datelor se vor aplica începând din
25 mai 2018. Acestea vor aduce o serie de îmbunătățiri menite să combată actele de încălcare
a protecției datelor în viitor:

UN LIMBAJ MAI CLAR
ÎN PREZENT
Adeseori, întreprinderile explică politicile pe care
le aplică în materie de confidențialitate în termeni
greoi și complicați

MÂINE
Politicile în materie de confidențialitate vor trebui
redactate într-un limbaj simplu și clar

CONSIMȚĂMÂNTUL UTILIZATORULUI
ÎN PREZENT
Uneori, întreprinderile pleacă de la premisa că
tăcerea utilizatorului înseamnă consimțământul
acestuia pentru prelucrarea datelor, ori ascund
o solicitare a consimțământului cu privire la termeni
și condiții, exprimate în fraze lungi, cu caracter
juridic, pe care nimeni nu le citește

MÂINE
Utilizatorul va trebui să își exprime în mod
clar consimțământul ,înainte ca datele sale
cu caracter personal să poată fi utilizate de
o întreprindere. Tăcerea nu echivalează cu un
consimțământ.
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MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ
ÎN PREZENT

MÂINE

Este posibil ca utilizatorul să nu fie informat atunci
când datele sale sunt transferate în afara UE

Întreprinderile vor trebui să informeze în mod
clarutilizatorul cu privire la astfel de transferuri

Uneori, întreprinderile colectează și prelucrează
date cu caracter personal în alte scopuri decât cele
motivate inițial, fără informarea utilizatorului

Întreprinderile vor fi în măsură să colecteze și să
prelucreze date cu caracter personal numai pentru
un scop bine definit. Întreprinderile vor trebui
să informeze utilizatorul cu privire la noile scopuri
pentru care prelucrează datele

Pentru a lua decizii cu privire la utilizator,
întreprinderile utilizează algoritmi pe baza datelor
cu caracter personal ale acestuia (de exemplu,
atunci când utilizatorul solicită un împrumut);
adeseori, utilizatorul nu are cunoștință despre
aceasta

Întreprinderile vor trebui să informeze utilizatorul
dacă decizia este automatizată și să îi ofere
acestuia posibilitatea de a o contesta
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CONSOLIDAREA DREPTURILOR
ÎN PREZENT

MÂINE

Adeseori, întreprinderile nu îi informează pe
utilizatori în cazul în care există o încălcare
a securității datelor, de exemplu atunci când datele
sunt furate

Întreprinderile vor trebui să îi informeze pe
utilizatori fără întârziere în cazul unei încălcări
a securității datelor care le poate aduce prejudicii.

Adeseori, utilizatorul nu poate obține recuperarea
datelor de la o întreprindere și transferarea lor la un
alt serviciu concurent

Utilizatorul va putea să își transfere datele cu
caracter personal, de exemplu la o altă platformă
socială media.

Un utilizator s-ar putea confrunta cu dificultăți
atunci când solicită o copie a datelor sale păstrate
de întreprinderi.

Utilizatorul va avea dreptul de a accesa și
de a obține o copie a datelor sale deținute de
o întreprindere.

Un utilizator s-ar putea confrunta cu dificultăți
atunci când solicită ștergerea datelor sale.

Utilizatorii vor avea un „drept de a fi uitați” bine
definit (dreptul la ștergere), cu garanții precise.

O APLICARE MAI STRICTĂ
ÎN PREZENT

MÂINE

Autoritățile de protecție a datelor dispun mijloace și
de competențe limitate pentru cooperare.

Comitetul European pentru Protecția Datelor,
care este alcătuit din cele 28 de autorități pentru
protecția datelor, va avea competențele de a oferi
orientare și interpretare și de a adopta decizii
cu caracter obligatoriu în cazul în care mai
multe țări ale UE se confruntă cu același caz

În cazul în care o întreprindere încalcă normele,
autoritățile nu dispun de posibilitatea de a impune
amenzi ori aceasta este limitată

Cele 28 de autorități pentru protecția datelor vor
avea competențe armonizate și vor fi în măsură
să impună amenzi întreprinderilor de maximum
20 de milioane EUR sau 4 % din cifra de afaceri
a întreprinderii la nivel mondial

Consultați ghidul online al Comisiei Europene cu privire la reforma protecției datelor — disponibil în toate
limbile oficiale ale UE:

europa.eu/dataprotection
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