În ce fel va contribui reforma privind protecția
datelor la lupta împotriva criminalității
internaționale?
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Directiva privind politica
în materie de protecție
a datelor face parte din
noile norme ale UE privind
protecția datelor și a fost adoptată în
aprilie 2016. Reforma a fost instituită
pentru a adapta standardele UE în
materie de protecție a datelor la
cerințele erei digitale, astfel încât
acestea să țină pasul cu progresele
tehnologice.
Directiva îi protejează pe cetățeni atunci
când datele lor cu caracter personal sunt
prelucrate de către autorități în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau
urmăririi penale a infracțiunilor sau în
scopul executării pedepselor.
Normele în acest domeniu răspund
angajamentelor asumate în cadrul
Agendei europene privind securitatea,
care este strategia UE pentru
combaterea terorismului, a criminalității
organizate și a criminalității informatice.
Este esențial să se facă schimb de astfel
de date pentru a combate terorismul și
criminalitatea transfrontalieră. Grație
noilor norme, schimbul de astfel de date
va fi mult mai eficient atât la nivelul
UE, cât și la nivel internațional. Normele
respective vor consolida încrederea
și vor asigura securitatea juridică
transfrontalieră.

CUM PROTEJEAZĂ ACEASTĂ
DIRECTIVĂ DREPTURILE
FUNDAMENTALE?
Conform noii directive, datele cu caracter
personal ale fiecărui cetățean trebuie
să fie prelucrate în mod legal, echitabil
și doar pentru un scop specific, care
este întotdeauna corelat cu combaterea
criminalității.
Directiva asigură conformitatea prelucrării
datelor cu caracter personal pe întregul
teritoriu al UE cu principiile legalității,
proporționalității și necesității, oferind
persoanelor fizice garanții adecvate.
Aceasta garantează, de asemenea, că
autoritățile naționale responsabile de
protecția datelor exercită o supraveghere
complet independentă și că persoanele
vizate au acces la căi de atac eficace.
Introducerea protecției datelor ca o
practică standard
Autoritățile polițienești și judiciare în
materie penală vor aplica principiul
protecției datelor începând cu momentul
conceperii și principiul protecției implicite
a datelor la începutul oricărui proces
care vizează date cu caracter personal,
de exemplu atunci când se dezvoltă noi
baze de date. Persoanele responsabile cu
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Dreptul la protecția datelor cu caracter
personal este un drept fundamental
în UE. Victimele și martorii, dar și
persoanele suspectate de a fi comis
infracțiuni, au dreptul ca datele lor să fie
protejate în mod adecvat în contextul
unei anchete penale sau al unei măsuri
menite să asigure respectarea legii. În
același timp, o mai mare armonizare
a legilor va permite organelor de
poliție sau procurorilor să coopereze în
cadrul anchetelor transfrontaliere și să
combată criminalitatea și terorismul
într-un mod mai eficace în întreaga
Europă.

prelucrarea datelor cu caracter personal
vor trebui să își asume un grad mai
mare de răspundere pentru activitățile
desfășurate. De exemplu, autoritățile
trebuie să desemneze responsabili cu
protecția datelor care să se ocupe de
protecția datelor cu caracter personal în
cadrul organizației lor. Acestea trebuie, de
asemenea, să se asigure că autoritatea
națională de supraveghere este informată,
cât mai curând posibil, cu privire la
cazurile grave de încălcare a securității
datelor.

Cooperarea dintre autoritățile polițienești
și judiciare în materie penală ale UE cu
țările terțe va fi, de asemenea, consolidată
din moment ce vor exista norme mai clare
pentru transferurile internaționale de date
referitoare la infracțiuni. Noile norme vor
asigura un nivel adecvat de protecție a
datelor în cursul transferurilor.

Aveți întrebări?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

Cu vechile norme
Persoanele fizice din întreaga UE au deja dreptul de a avea acces la datele lor cu
caracter personal prelucrate de poliție, de procurori sau de instanțe cu competențe
în materie penală. Exercitarea acestui drept diferă însă de la un stat membru la
altul.
De exemplu, unele autorități naționale percep comisioane pentru acest serviciu.
Altele nu răspund solicitărilor individuale în termene rezonabile, acordând doar
un acces indirect la datele cu caracter personal (de exemplu, prin intermediul
autorităților naționale de supraveghere). Adesea, răspunsul primit nu îi oferă
solicitantului certitudinea necesară cu privire la statutul datelor sale cu caracter
personal și la căile de atac la care poate să recurgă. Astfel, persoanele vizate sunt
puse într-o situație dificilă, în special având în vedere faptul că din ce în ce mai
multe date cu caracter personal sunt prelucrate la nivel transfrontalier.

ÎN CE FEL ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
ACEASTĂ DIRECTIVĂ ACTIVITATEA
AUTORITĂȚILOR CARE ASIGURĂ
RESPECTAREA LEGII?
Pentru a combate criminalitatea în
mod eficace, autoritățile care asigură
respectarea legii au nevoie de norme
eficiente și solide privind schimburile de
date cu caracter personal la nivel național,
european și internațional. Instituirea unor
norme la nivelul UE privind protecția
datelor cu caracter personal în domeniul
justiției penale va permite autorităților
polițienești și celor judiciare competente
în materie penală să coopereze mai ușor
pe întregul teritoriu al UE.

Cu noile norme
Toți cetățenii UE au drepturi egale de acces la datele lor cu caracter personal.
Persoanele vizate au întotdeauna dreptul de a se adresa în mod direct autorităților
polițienești și judiciare în materie penală și de a solicita accesul la datele lor cu
caracter personal.
În cazul în care autoritățile respective decid să accepte o astfel de solicitare,
ele trebuie să pună la dispoziția solicitanților, în mod gratuit, datele cu caracter
personal. Autoritățile pot, de asemenea, să decidă să limiteze dreptul de acces, în
special atunci când doresc să evite obstrucționarea unei anchete în curs sau să
protejeze securitatea națională sau drepturile și libertățile altor persoane. Astfel de
limitări trebuie să fie conforme cu cerințele privind necesitatea și proporționalitatea
prevăzute de legislația UE, astfel cum este interpretată de Curtea de Justiție a
Uniunii Europene și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
În cazurile specifice în care autoritățile dau un răspuns neutru unei persoane („nu
putem nici să confirmăm, nici să infirmăm faptul că prelucrăm în prezent datele
dumneavoastră cu caracter personal”), ele trebuie să informeze persoanele vizate
cu privire la dreptul acestora de a depune o plângere la autoritatea națională
de supraveghere a protecției datelor. Această autoritate efectuează verificările
necesare sau examinează datele cu caracter personal deținute de autoritățile susmenționate. În fine, persoanele vizate au întotdeauna dreptul de a solicita controlul
jurisdicțional al întregii proceduri.

Economisirea de timp și de bani
Prelucrarea datelor va fi mai puțin
costisitoare și va necesita mai puțin
timp. Autoritățile polițienești și judiciare
competente în materie penală nu vor mai
trebui să aplice seturi de norme diferite
în ceea ce privește protecția datelor în
funcție de originea datelor cu caracter
personal. Noile norme se aplică atât
prelucrării la nivel național a datelor, cât și
transferurilor transfrontaliere de date cu
caracter personal.
O cooperare internațională mai
puternică

© Uniunea Europeană, 2016
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60520-8
ISBN 978-92-79-60516-1

doi:10.2838/01165
doi:10.2838/416680

DS-02-16-740-RO-D
DS-02-16-740-RO-N

