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Ne pasă pentru că datele personale aparțin omului.
Odată ce informațiile confidențiale au fost
dezvăluite, omul devine vulnerabil. 
 
 

De ce ne pasă? 
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Datele cu caracter personal sunt
orice informații care se referă la o
persoană fizică identificată sau
identificabilă. Informațiile diferite
care, adunate, pot duce la
identificarea unei anumite
persoane constituie și ele date cu
caracter personal.

Ce sunt Datele
Personale?

Sursa: Comisia Europeana



Exemple

DATE CU
CARACTER
PERSONAL

Exemple de date cu caracter
personal:

un nume și prenume;
adresă de domiciliu;
o adresă de e-mail,
cum ar
fi prenume.nume@s
ocietate.com;
un număr de act de
identitate;
date privind locația
(de exemplu, funcția
de date privind
locația disponibilă
pe un telefon
mobil)*;
o adresă de
protocol de internet
(IP);
un identificator de
modul cookie

Date care nu sunt personale

Adresa de e-mail a unei societati:
office@domeniu.ro
datele anonimizate
codul de înregistrare al unei societăti
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date cu caracter personal care dezvăluie originea
rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea
religioasă sau convingerile filozofice;
apartenența la sindicate;
date genetice, datele biometrice prelucrate doar
pentru identificare a unei ființe umane;
date privind sănătatea;
date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a
unei persoane.

Următoarele date cu caracter personal sunt considerate
„sensibile” și fac obiectul unor condiții de prelucrare
speciale și, în general, sunt interzise a fi prelucrate:
 

Ce sunt Datele
Personale
Sensibile?

Sursa: Comisia Europeana



Regulamentul general privind protecția datelor a devenit lege în
România începând cu 25 mai 2018. 
 
Pentru nerespectarea cerințelor de protecție, sancțiunile pot ajunge
până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro.
 
Regulamentul GDPR are în centru său un element primordial: persoana
fizică. 
 
Datele persoanei fizice trebuie protejate prin măsuri adecvate.
 
Regulament GDPR introduce un principiu important: responsabilitatea.
 
Pe scurt, responsabilitatea înseamnă că operatorul de date este singurul
responsabil de a implementa măsurile adecvate pentru protecția
datelor cu caracter personal și că poate demonstra că aceste măsuri au
fost implementate.
 
Instruirea angajaților cu privire la securitatea prelucrării datelor cu
caracter personal este obligatorie pentru a respecta GDPR.

Ce este GDPR?

Sursa: LegalUp.ro



Stabiliți un buget și oferiți
responsabilului cu protecția
datelor resurse umane pentru
implementarea normelor
GDPR. 

Cultura protecției
datelor la locul de
muncă

Instruiește
continuu
Cultura protecției datelor cu
caracter personal se crează, se
menține și se îmbunătățește în
timp.

Dacă ați desemnat un respnsabil
cu protecția datelor, luați în
calcul opinia lui. 

Oferiți responsabilului
cu protecția datelor
instrumente de lucru și
posibilitatea de a se
perfecționa continuu.

Opinia
responsabilului
cu protecția
datelor

Explicați angajaților de ce trebuie să
protejeze datele cu caracter personal

Instruiți angajații cu privire la ce trebuie
să facă pentru a nu fi victime ale
infracțiunilor informatice.

Organizați training-uri. Comunicați
informațiile importante. 

Instruirea angajaților

Maximă
atenție dacă..

Ai o breșă de
securitate
Ai o cerere de la o
persoană vizată. 

SOURCE: LEGALUP.RO



Comunică procedurile GDPR tuturor angajaților;
Organizează training-uri;
Încheie acorduri de confidențialitate; 
Instruiește angajații cu privire la securitatea
informatică;
Comunică prevederile GDPR într-un limbaj potrivit
pregătirii angajatului. 
Explică angajatului ce sancțiuni riscă dacă nu respectă
confidențialitatea datelor. 

 
 

Responsabilizează
angajații!

Sursa: LegalUp.ro



Să nu utilizezi datele cu caracter personal în alte
scopuri;
Să nu divulgi informații persoanelor neautorizate;
Să păstrezi confidențiale toate datele și informațiile la
care ai acces; 
Să nu faci print-screenuri decât dacă este absolut
necesar pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu;
Să iei toate măsurile de precauție pentru protejarea
datelor cu caracter personal;
Să iei măsurile tehnice și organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în
special dacă se folosește internetul. 
La încheierea relațiilor de muncă să returnezi toate
datele și informațiile pe care le ai. 
Să ții cont de opinia responsabilului cu protecția
datelor indiferent de vechimea ta în cadrul companiei
sau de alți factori. 

 
 

Ca angajat, trebuie
să:
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CE AI DE
FĂCUT

(PROTECTIA DATELOR)



2. NU DIVULGA
INFORMATII

PERSOANELOR
NEAUTORIZATE

Datele cu caracter personal trebuie dezvăluite
doar persoanelor autorizate de către Organizație.

Dacă dezvălui neautorizat, iar Organizația este
amendată, poți răspunde în temeiul dreptul

muncii, poți răspunde civil sau, în cazuri grave,

penal. 



3. CONFIDENTIALITATE

Păstrează confidențiale toate datele și informațiile la care
ai acces și respectă acordurile de confidențialitate. Dacă
nu procedezi în acest fel poți răspunde. 

DE LA
LEGALUP.RO



4. NU FACE PRINT
SCREEN ȘI
FOTOCOPII CÂND
NU ESTE CAZUL

- Dacă procedezi în acest fel, iar Organizația este
amendată, tu poți fi tras la răspundere.



5. RESPECTĂ
PROCEDURILE

GDPR

Respectă toate Procedurile GDPR ale Organizației
din care faci parte. 



6. RETURNEAZĂ

La încheierea relațiilor de muncă să returnezi toate datele
și informațiile pe care le ai.

DE LA
LEGALUP.RO



7. SECURITATEA
DATELOR

Ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă se
folosește internetul.

DE LA
LEGALUP.RO



8. TINE CONT DE
OPINIA
RESPONSABILULUI
CU PROTECTIA
DATELOR

- Când este vorba despre protecția datelor cu
caracter personal, opinia responsabilului
primează.



9. DISPOZITIVE

Folosește doar dispozitive și software furnizat de
companie. Crează parole puternice.

DE LA
LEGALUP.RO



10. MUNCA DE LA
DISTANTA

Înainte de a începe lucrul de la distanță, familiarizați-vă
cu dispozitivele, politicile și procedurile companiei.
Asigurați-vă că înțelegeți modul de operare al
echipamentelor, ceea ce trebuie făcut și ce nu (în cazul
acestora) și unde să vă adresați.

DE LA
CERT.RO



11. ATENTIE PE CE

DATI CLICK

Atenție la orice activități sau cereri suspecte,

în special la cele financiare. Ar putea fi o
fraudă! În cazul în care aveți dubii, apelați

solicitantul pentru a verifica. Nu faceți clic pe
linkurile sau fișierele atașate primite în
e-mailuri și mesaje text nesolicitate.

DE LA
CERT.RO



Răspunsul la mesaje și apeluri suspicioase;
Oferirea datelor tale personale sau financiare ale tale,
ale companiei sau alte altor angajați/clienți sau ale
oricărei persoane fizice;
Deschiderea de link-uri și atașamente din email-uri
sau sms-uri nesolicitate
Accesarea paginilor web compromise sau
nesecurizate;
Transmiterea documentelor și fișierelor fără a fi
criptate în prealabil;
Să spui parolele și altor persoane;
Folosirea rețelelor Wifi publice;

 
 

 

Fii vigilent și evită:

Sursa: Cert.ro



Dacă ți-a plăcut materialul nostru, trimite-l mai departe!
 
Pe blogul LegalUp avem cea mai mare bază de date din
România cu resurse utile și gratuite despre protecția
datelor. Aceste materiale se regăsesc la următorul link: 
https://legalup.ro/gdpr/
 
Dacă ai o întrebare, îmi poți scrie la adresa
ruxandra.sava@legalup.ro.
 
Peace & Love GDPR,
 
Ruxandra Sava.  
 

Câteva lucruri de
final:

Fondatoare a platformei LegalUp.ro, Ruxandra Sava este avocat în Baroul București și
specialist GDPR acreditat de IAPP. 
Ruxandra deține standardul CIPP/E.  CIPP/E este prima acreditare europeană specifică
profesioniștilor europeni în domeniul protecției datelor care atestă cunoștințele
teoretice și practice în domeniul confidențialității și securității datelor cu caracter
personal. CIPP/E atestă cunoașterea legistației europene și naționale privind protecția
datelor, aspectele practice și standardele în implementarea legislației în cadrul
organizațiilor, precum și fluxurile internaționale de date.
 
contact: ruxandra.sava@legalup.ro


