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În aprilie 2011, o încălcare
gravă a securității datelor
în cadrul unei companii
tehnologice a compromis
conturile a 77 de milioane de clienți:
au fost afectate nume, adrese poștale
și de email, date de naștere, parole
și informații de înregistrare, istoricul
cumpărăturilor și informații de pe
cardurile de credit.
A durat aproape o săptămână
până când compania a recunoscut
încălcarea securității datelor și a
informat clienții afectați. Cel mai
profitabil moment pentru infractorii
care folosesc înregistrări furate
este imediat după furt și înainte
ca cei afectați să fie notificați și să
aibă posibilitatea de a lua măsuri
preventive.

DE CE ESTE NEVOIE DE O
MAI MARE PROTECȚIE A
PERSOANELOR?
În cei 21 de ani de când au fost
adoptate actualele norme privind
protecția datelor, noi modalități de
comunicare, cum ar fi rețelele sociale
online, au modificat profund modul

în oamenii partajează informațiile cu
caracter personal, în timp ce tehnologia
de tip cloud computing înseamnă
că mai multe date sunt stocate în
ferme de servere la distanță decât pe
calculatoarele personale. În prezent,
250 de milioane de persoane utilizează
zilnic internetul în Europa. În acest
mediu aflat în rapidă schimbare, indivizii
trebuie să păstreze controlul efectiv
asupra datelor lor cu caracter personal.
Acesta este un drept fundamental
pentru fiecare persoană din UE și
trebuie protejat.

LA CE SE REFERĂ REFORMA
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Noul Regulament general privind
protecția datelor va garanta faptul
că veți primi informații clare și
ușor de înțeles atunci când datele
dumneavoastră cu caracter personal
sunt prelucrate. Ori de câte ori vă este
solicitat consimțământul, acesta va
trebui să fie acordat prin intermediul
unei acțiuni afirmative clare înainte
ca o societate să poată prelucra
datele dumneavoastră cu caracter
personal. Noile norme vor consolida,
de asemenea, dreptul de a fi uitat al
cetățenilor, ceea ce înseamnă că în
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Atitudini cu privire la protecția datelor
»» 71 % din europeni au sentimentul că nu
există alternativă la divulgarea informațiilor
cu caracter personal dacă doresc să obțină
produse sau servicii.
»» Jumătate din totalitatea utilizatorilor
europeni de internet sunt îngrijorați să
nu devină victime ale unor fraude prin
utilizarea necorespunzătoare a informațiilor
lor cu caracter personal. Aproximativ șapte
din zece persoane sunt preocupate ca
informațiile lor să nu fie utilizate în alt scop
decât cel pentru care au fost colectate.
»» Aproape toți europenii afirmă că ar dori să
fie informați în cazul în care datele lor ar fi
pierdute sau furate.
»» Numai peste o treime dintre europeni au
cunoștință de o autoritate publică națională
însărcinată cu protejarea drepturilor lor
privind datele cu caracter personal (37 %).
»» Numai 15 % consideră că dețin controlul
complet asupra informațiilor pe care le
furnizează online; una din trei persoane
(31 %) consideră că nu deține niciun fel de
control asupra acestora.
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cazul în care nu mai doriți ca datele
dumneavoastră cu caracter personal să
fie prelucrate și nu există niciun motiv
legitim ca o societate să le păstreze,
datele respective trebuie să fie șterse.
Noul regulament va garanta, de
asemenea, accesul liber și ușor la datele
dumneavoastră cu caracter personal,
făcând mai ușor pentru dumneavoastră
să vedeți ce informații cu caracter
personal sunt păstrate despre
dumneavoastră de către societăți și
autorități publice și facilitându-vă
transferul datelor cu caracter personal
între furnizorii de servicii – așa-numitul
principiu al „portabilității datelor”.

„Protecția datelor începând cu
momentul conceperii” și „protecția
implicită a datelor” vor deveni, de
asemenea, principii esențiale în cadrul
normelor UE privind protecția datelor
– acest lucru înseamnă că măsurile
de protecție a datelor ar trebui să fie
integrate în produse și servicii din
prima etapă de dezvoltare și că setările
implicite de respectare a vieții private ar
trebui să constituie norma – de exemplu
pe rețelele sociale.

Reforma obligă organizațiile să
informeze atât persoanele, cât și
autoritatea relevantă însărcinată
cu protecția datelor, fără întârzieri
nejustificate – dacă este posibil în
termen de 72 de ore, în cazul în care
datele sunt în mod accidental sau în
mod ilegal distruse, pierdute, modificate,
accesate sau divulgate către persoane
neautorizate, atunci când există un risc
la adresa drepturilor persoanelor.

CUM VA AJUTA ACEST LUCRU?
Norme mai bune de protecție a datelor
înseamnă că puteți avea mai multă
încredere în modul cum sunt tratate datele
dumneavoastră cu caracter personal, în
special online. Aceste norme mai solide
privind protecția datelor vor contribui
la sporirea în modul cum sunt tratate
datele, astfel încât să puteți folosi noile
tehnologii într-un mod mai sigur și astfel
să profitați din plin de beneficiile pieței
interne. Normele noi, clare și solide privind
libera circulație a datelor vor contribui, de
asemenea, la dezvoltarea întreprinderilor
într-un mediu care respectă protecția
datelor, stimulând cererea de servicii și
produse inovatoare.

Care vor fi principalele modificări?
»» •„dreptul de a fi uitat” vă va ajuta să gestionați riscurile online legate de protecția
datelor. Atunci când nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate și
nu există motive legitime pentru păstrarea lor, datele vor fi șterse. Normele își
propun să le confere indivizilor posibilitatea de a alege și de a acționa, nu ștergerea
evenimentelor trecute, rescrierea istoriei sau restricționarea libertății presei;
»» acces mai ușor la datele dumneavoastră cu caracter personal;
»» dreptul de a transfera date cu caracter personal de la un furnizor de servicii la
altul;
»» atunci când vi se solicită consimțământul, acesta trebuie să vă fie solicitat prin
intermediul unei acțiuni afirmative clare;
»» o mai mare transparență în ceea ce privește modul în care sunt prelucrate datele
dumneavoastră, cu informații ușor de înțeles, în special pentru copii;

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» întreprinderile și organizațiile vor trebui să vă informeze cu privire la încălcările
securității datelor care ar putea să vă afecteze în mod negativ , fără întârzieri
nejustificate. De asemenea, acestea vor trebui să notifice autoritatea relevantă de
supraveghere a protecției datelor;
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»» o mai bună aplicare a drepturilor privind protecția datelor prin căi de atac
administrative și judiciare îmbunătățite aplicabile în cazurile de încălcare a
acestora;

Aveți întrebări?

»» responsabilitate și responsabilizare sporite pentru cei care prelucrează date cu
caracter personal – prin evaluări ale riscurilor legate de protecția datelor, existența
unor responsabili cu protecția datelor și principiile referitoare la „protecția datelor
începând cu momentul conceperii” și la „protecția implicită a datelor
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