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1. CONTEXT

▪ Ce este și de ce avem

GDPR?

▪ Cui i se aplică GDPR?

▪ Implicațiile și riscurile 

neconformării cu GDPR.
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1 (a) Ce este și de ce GDPR?

DIRECTIVA -1995

✓ Implementare diferită la 

nivelul statelor membre cu 

efecte diferite de 

interpretare și aplicare.

✓ Adoptată într-o perioadă 

în care începe 

dezvoltarea accelerată a 

internetului și a 

tehnologiei.

REGULAMENTUL – 2016

✓ Reguli comune tuturor statelor 

membre direct aplicabile.

✓ Are în vedere evoluțiile 

tehnologice și volumul mare de 

date procesate facilitat de 

tehnologie.
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Datelor cu caracter personal ale persoanelor care au rezidență pe

teritoriul UE, chiar dacă nu sunt cetățeni UE.

1 (b) Cui i se aplică GDPR?

Fiecărui site de internet și fiecărei aplicații care monitorizează în

vreun fel activitățile vizitatorilor sau utilizatorilor săi.

Atât operatorilor cât și persoanelor împuternicite de către operator

care au acum obligații extinse.

Oricărei informații care identifică în mod direct o persoană sau care

poate să ducă la identificarea unei persoane; de la numele unei

persoane până la adresa de email de la locul de muncă sau IP-ul

computerului pe care îl utilizează.



31, Răspântiilor Str., Sector 2, 020547 Bucharest

Tel: +40 (21) 326 54 25 | Fax: +40 (21) 326 54 52 | E-mail: office@jmn.ro

1 (c) Implicații și riscuri

RISK

RISCURI

Amenzi maxime de 20 
milioane de € sau 4% 
din cifra de afaceri a 

întregului grup Limitarea temporară sau 
definitivă a activităților de 

prelucrare

Alte riscuri:

Concurență neloială;

Solicitari de despăgubiri

Interzicerea prelucării 
de date cu caracter 

personal
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214

Respondenți

2. Privire de ansamblu și pași practici (i)

Ghiduri 

specifice 

pentru sport

Exemple

practice

Consimțământul 

indivizilor, părinților, 

suporterilor
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2. Privire de ansamblu și pași practici (ii)

Organizațiile sportive nu sunt conștiente de implicațiile GDPR – 84% din organizațiile sportive nu sunt pe deplin

conștiente despre implicațiile regulamentului asupra lor în ciuda demersurilor de popularizare a regulamentului și a

transparenței privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca drept al cetățenilor europeni.

Organizațiile sportive sunt de părere că GDPR nu li se aplică - potrivit unui procent de 63% dintre consultanții în sport

clienții în domeniu nu sunt conștiență de faptul că prevederile regulamentului se aplică tuturor organizațiilor care prelucrează

datele cetățenilor UE, inclusiv datele copiilor sub 16 ani, indiferent de forma de organizare.

Organizațiile sportive au dificultăți în a administra datele personale obținute din surse multiple - 42% din

organizațiile sportive au probleme în a identifica, administra și aplica regulile GDPR canalelor multiple prin care obțin date

personale, inclusiv din social media, din sursele interne sau găzduite de terțe părți.

Organizațiile sportive nu sunt conștiente de necesitatea implicării echipelor legale și de IT – numai 23% dintre

organizații au implicat ambele departamente. Rezultatul este îngrijorător și arată lipsa de înțelegere a măsurilor ce trebuie

luate în condițiile în care conformarea cu regulamentul trebuie privită atât din perspectivă legală cât și din perspectivă

tehnică.

Lipsa de implicare – 43% din organizațiile sportive nu consideră că se acordă atenția și sprijinul cuvenite pentru asigurarea

conformității cu GDPR. Se pare că este nevoie ca organzițiile să își asume responsabilitatea propriilor politici și proceduri

privind protecția datelor și să aloce resursele și sprijinul necesar echipelor de legal și IT.

83% dintre organizații nu au numit un responsabil (DPO) – consultanții apreciază că este îngrijorător, că indică o lipsă de

repartizare a rolurilor în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în interiorul organizațiilor și atrag atenția

asupra posibilului conflict de interese între atribuțiile unui DPO.

Sursa: LawInSport.com

Rezultate studiu LawInSport: 
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Cartografierea 

datelor 

– evidență

2. Privire de ansamblu și pași practici (iii)

▪ Cine face prelucrarea? – numele și coordonatele operatorului, reprezentantul

legal, responsabilul cu protecția datelor, listă împuterniciți;

▪ Ce prelucrăm? – identificarea categoriilor de date prelucrate și a categoriilor 

de persoane vizate;

▪ De ce prelucrăm? – identificarea scopului/scopurilor prelucrării (ex.

gestionarea relaţiei comerciale, managementul resurselor 

umane, geolocalizare, videosupraveghere etc.);

▪ Temeiul legal  - obligație legală, interes legitim, consimțământul persoanei vizate;

▪ Unde păstrăm datele? – stabilirea locației sistemului de evidență, 

destinatarii datelor, statele catre care se face transferul;

▪ Până când păstrăm datele? – stabilirea perioadei de stocare pentru fiecare

categorie de date;

▪ Cum păstrăm datele? – se menționează măsurile de securitate implementate

pentru a reduce riscurile de acces neautorizat la date și 

Impactul asupra vieții private a persoanelor.
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2. Privire de ansamblu și pași practici (iv)

GDPR impune operatorilor/persoanelor împuternicite implementarea de măsuri
tehnice și organizatorice pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate
numai datele care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării astfel
încât datele cu caracter personal să nu fie accesate de un număr nelimitat de
persoane (minimizare, limitare acces, informare etc).

GDPR cere ca organizațiile să implementeze măsuri care să reducă riscul
nerespectării sale și care să demonstreze că protecția datelor este un subiect
tratat cu seriozitate. Se cere stabilirea unui plan de pregătire și de comunicare cu
persoanele care prelucrează date cu caracter personal.

„Protecția datelor începând cu momentul conceperii” presupune faptul că pentru
fiecare nou serviciu, proces sau aplicatie a operatorului care utilizează date
personale, trebuie avută în vedere protecţia datelor personale. Sunt necesare
sisteme de securitate adecvate și monitorizarea conformării.

SENSIBILIZARE 

ȘI DISEMINARE

PRIVACY 

BY DESIGN

PRIVACY BY 

DEFAULT

Focus
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2. Privire de ansamblu și pași practici (v)

Se va institui o procedură de soluţionare a plângerilor și cererilor adresate de
persoanele vizate în exercitarea drepturilor lor, stabilind părţile implicate și
modalităţile de exercitare a acestora; exercitarea drepturilor trebuie să se poată
realiza inclusiv pe cale electronică, în cazul în care datele au fost colectate prin astfel
de mijloace.

Operatorul trebuie să anticipeze și sa fie pregătit în cazul unei posibile încălcări a
securităţii datelor specificând cazurile în care este obligatorie notificarea
autorităţii pentru protecţia datelor în termenul de 72 de ore și a persoanelor
vizate în cel mai scurt timp.

Asigurarea confidenţialităţii și securităţii prelucrării prin adoptarea de măsuri cum ar
fi pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; capacitatea de a
asigura integritatea, disponibilitatea și rezistenţa continue ale sistemelor și
serviciilor; capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și
accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident.

SECURITATEA

PRELUCRĂRII

RELAȚIA CU 

PERSOANA

VIZATĂ

ÎNCĂLCAREA

SECURITĂȚIIFocus
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2. Privire de ansamblu și pași practici (vi)

Obligatoriu 

pentru

Autorități publice sau un organisme publice

Monitorizări constante și sistematice pe scară largă ca activități principale

Prelucrarea pe scară largă de date sensibile ca activitate principală

Chiar dacă entitatea nu are obligaţia expresă de a desemna un responsabil cu protecţia datelor, 

ANSPDCP recomandă numirea acestuia

Rolurile 

responsabilului

să informeze și să consilieze operatorul și angajații acestuia

să monitorizeze respectarea GDPR 

să consilieze operatorul în legătură cu realizarea de studii de impact

să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor 

DPO
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Q&A

?
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Multumim!

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati!

maria.ilin@jmn.ro

Str. Raspantiilor nr. 31, 

Sector 2, Bucuresti

office@jmn.ro

www.jmn.ro


