
Factorul uman al GDPR







„Yes, the GDPR is written in a 
continental way. The 
Fundamental Rights are written 
into European Law. And they [the 
USA] have to live with it”.

Jan Philipp Albrecht



Claritate și consistență în protecția datelor 
personale

Drepturi de intimitate îmbunătățite

Îndatoriri crescute pentru protecția datelor

Obligativitatea raportării fiecărui 
data breach

Amenzi uriașe pentru non-compliance

General Data Protection 
Regulation (GDPR) impune noi reguli 

asupra organizațiilor din UE și celor care 
oferă bunuri și servicii cetățenilor UE sau 
care colectează și analizează date legate de 
cetățenii UE, indiferent de localizarea lor 
geografică.



Care sunt schimbările majore aduse de GDPR?

Intimitate 

personală

Control și 

notificări

Politici 

transparente

Training

Organizațiile vor trebui să:

• Educe oameni care să se 
ocupe de privacy și să educe 
angajații

• Auditeze și să updateze
politicile de date

• Angajeze un Data Protection 
Officer (dacă este necesar)

• Creeze și gestioneze 

contracte cu vendorii

aliniate la GDPR

Organizațiile vor trebui să:

• Protejeze datele personale 

folosind securitatea necesară

• Notifice autoritățile la orice 

compromitere a datelor 

personale

• Obțină consimțământul de 

procesare a datelor

• Țină detaliile oricărei procesări 

de date personale

Indivizii au dreptul să:

• Își acceseze datele 

personale

• Corecteze erorile în 

datele personale

• Șteargă datele personale

• Se împotrivească 

procesării de date 

personale

• Exporte datele personale

Organizațiilor li se cere să:

• Ofere detalii relevante 
pentru colectarea de 
date

• Detalieze necesitățile de 
procesare

• Definească politici de 
reținere a datelor și de 
ștergere a lor



Drepturile subiecților

• Dreptul de acces la date
• Trebuie acordat în maxim o lună de la cerere

• Dreptul de a fi informat
• Identitatea operatorului, a împuternicitului, a DPO-ului, scopul procesării de date, interesele 

legitime, recipienții datelor, perioada de stocare a datelor, existența algoritmilor de procesare a 
datelor, consecințele neoferirii de date personale

• Dreptul de corectare

• Dreptul de ștergere a datelor

• Dreptul de restricționare a procesării

• Dreptul de portabilitate a datelor

• Dreptul de obiecție la procesarea datelor



Datele personale vor fi 

• Procesate conform legii, într-un mod corect și transparent

• Colectate pentru scopuri specifice, explicite și legitime

• Adecvate, relevante și limitate doar la strictul necesar

• Corecte, și unde este necesar, împrospătate

• Reținute doar atât cât este nevoie

• Procesate într-o modalitate în care securitatea este menținută

Principiile de bază



Silver Bullet 
Solution



De unde încep?

Identifică ce date personale ai și unde stauDescoperă1

Cum se folosesc datele personale și cum sunt 

accesate
Gestionează2

Controale de securitate pentru a preveni, 

detecta și răspunde vulnerabilităților și 

compromiterilor de date personale

Protejează3

Ține documentația, gestionează cererile de date și 

notificările de atac
Raportează4





• GDPR este despre OAMENI și despre drepturile lor

• Nicio organizație nu va mai avea baze de date personale ALE LOR

• Organizațiile devin custozi ai unor bunuri ale unor oameni

• Ce ție nu-ți place...

• Compliance is everybody’s job

• Pasul ZERO: Cultură internă de RESPECTARE a procesării datelor 
personale

Pasul ZERO



Mulțumesc!


