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ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR –
ASPECTE PRACTICE PRIVIND OBLIGAȚIILE 

OPERATORULUI



1. OBLIGAȚIA LEGALĂ. Reglementarea actuală

2. CE SE RAPORTEAZĂ? Reguli, excepții

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE: Cine, către cine, când, cum?

4. SANCȚIUNI. 

5. PREVENȚIE și PROTECȚIE. Impact pozitiv pentru asigurători

Pe scurt:



 Art. 33 GDPR: Obligația de notificare a autorităţii de supraveghere în 
cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal

 Art. 34 GDPR: Obligația de informare a persoanei vizate cu privire la 
încălcarea securităţii datelor cu caracter personal

1. OBLIGAȚIA LEGALĂ – REGLEMENTAREA 
ACTUALĂ



 Identificarea corectă a încălcării cu privire la care este obligatorie 
notificarea/informarea

o Ce este încălcarea securității datelor cu caracter personal 
• un incident de securitate
• are ca efect, în mod accidental (involuntar) sau ilegal (urmarit, cu intenție): 

(i) distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a DCP transmise, stocate 
sau prelucrate într-un alt mod, sau

(ii) accesul neautorizat la acestea

o Exemple: 
• distrugere/ pierdere/ furt al suportului fizic pe care este stocată baza de date sau a unei copii a 

acesteia, 
• blocarea accesului la singura copie a datelor personale de un virus tip ransomware, 
• pierderea parolei de acces la singura copie a bazei de date,
• imposibilitatea recuperării copiei de siguranță (accesării backup-ului), 
• întreruperi majore în activitatea operatorului, cum este întreruperea alimentării cu energie 

electrică ce duce la imposibilitatea accesării bazei de date.

2. CE SE RAPORTEAZĂ



 Se va notifica orice incălcare? Depinde de limba în care citim...
 Neconcordanță în traducerea în limba română a textului art. 33:

 In EN: In the case of a personal data breach, the controller shall (…) notify the personal 
data breach to the supervisory authority competent (…), unless the personal data 
breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. 

 In RO: În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorităţii de supraveghere competente (…), cu excepţia 
cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile 
persoanelor fizice. 

 Textul corect: în limba engleză, confirmat și de alineatul 85 din Preambul regăsit identic în 
limba română.

2. CE SE RAPORTEAZĂ



Reguli și excepții:

 se notifică doar încălcările susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice – riscurile se apreciază de la caz la caz

Nu se notifică încălcări cu privire la care operatorul este în măsură să demonstreze că nu 
sunt susceptibile să genereze un risc – instrumente:

i. Operatorul a implementat deja un plan și măsuri organizatorice de eliminare a acestora

ii. Operatorul autoevaluează corect riscurile și consecințele – de verificat dacă se pot respecta 
principiile securității informatice: Confidențialitatea, Disponibilitatea, Integritatea

2. CE SE RAPORTEAZĂ



3.1. Cine are obligația de a notifica și informa:

 Operatorul, chiar și în cazul în care prelucrarea datelor se face prin persoană împuternicită

 Persoana împuternicită de operator are obligația de a înştiinţa operatorul fără întârzieri 
nejustificate după ce ia cunoştinţă de o încălcare a securităţii datelor

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE



3.2. Către cine se transmite:

 Notificarea – către autoritatea de supraveghere – orice încălcare susceptibilă să 
genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE



 3.2. Către cine se transmit (continuare):
 Informarea - către persoana vizată – doar dacă: 

o Încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile 
persoanelor fizice – exemple de riscuri ridicate: discriminare, furt de identitate, 
fraudă, pierderi financiare sau reputaționale. 

o Operatorul nu a luat una dintre următoarele măsuri alternative:

• Anterior încălcării: Măsuri tehnice și organizatorice adecvate – de ex. Criptarea care face ca 
datele personale accesate de persoane neautorizate să fie neinteligibile

• Ulterior încălcării: eliminarea riscului susceptibil a fi produs

• Ulterior încălcării: informare publică sau măsură similară, dacă efortul de informare este 
disproporționat.

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE



3.3. Când se transmit notificarea și informarea:

 Către autoritate: fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în 72 de ore – orice depășire a 
termenului trebuie justificată

 Către persoana vizată: fără întârzieri nejustificate

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE



3.4. Cum și Ce trebuie făcut:

 Investigare preliminară – scop – confirmarea încălcării – perioada scurtă, operatorul nu este 
considerat ca având cunoștință în mod real de încălcare 

 Transmitere notificare către autoritate - minim 4 seturi de informații:

i. caracterul încălcării, categoriile şi numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, 
categoriile şi numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu haracter personal în 
cauză;

ii. numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de 
contact de unde se pot obţine mai multe informaţii;

iii. consecinţele probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;

iv. măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia încălcarea și 
măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

 Transmitere informare către persoana vizată – doar ultimele 3 seturi de informații (ii-iv)

 Păstrarea evidenței și documentelor referitoare la toate cazurile de încălcare

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE/INFORMARE



 Amenzi administrative de până la 10 000 000 EUR sau, 

 Amenzi administrative, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra 
de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar 
anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare

4. SANCȚIUNI



 Măsuri tehnice și organizatorice care pot fi implementate imediat:
 Revizuirea politicilor interne mai ales privind procedura internă de identificare corectă a 

încălcărilor, de raportare imediată a acestora și de limitare a efectelor lor - modificarea 
fișelor de post pentru a reflecta atribuțiile și responsabilitățile angajaților

 Elaborarea unui plan de reacție imediată, cu definirea concretă a rolului și atribuțiilor 
fiecărui angajat într-o situație de încălcare a securității datelor

 Asigurarea împotriva riscurilor cibernetice adaptată pentru încălcările securității datelor 
cu caracter personal.

5. PREVENȚIE. IMPACT POZITIV PENTRU 
ASIGURĂTORI



Efectele GDPR privind asigurările – avantaje, provocări

 GDPR – creează riscuri financiare și reputaționale suplimentare pentru 
asigurați – amenzi și investigații de amploare 

 Avantaje pentru asigurători: 

 Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor cibernetice

 Creșterea interesului pentru asigurarea împotriva riscurilor cibernetice 

 Creșterea numărului contractelor de asigurare 

5. PROTECȚIE. IMPACT POZITIV PENTRU 
ASIGURĂTORI



Extinderea asigurării pentru răspundere civila:

 Pagube rezultate din pierderea / coruperea DCP
 Cheltuielile cu serviciile profesionale angajate pentru recuperarea pierderilor

 Provocare: Amenda poate fi inclusă în asigurare?
 Controversă la nivel european – abordare similară cu amenzile din domeniul concurenței –

decizii ale instanțelor naționale – neacoperite
 Opinii: nu, pentru că nu se poate asigura propria conduită nelegală 
 Opinia noastră: da, dacă la nivelul asiguratului sunt implementate măsuri complete tehnice și 

organizatorice, adecvate în raport de stadiul tehnologiei de la momentul producerii riscului 
asigurat.

5. PREVENȚIE. IMPACT POZITIV PENTRU 
ASIGURĂTORI
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