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Doamnei Silvia Uscov, avocat
Doamnei Mihaela-Ruxandra Sava, avocat
silvia.uscov@uscov.eu
Ruxandra.sava@legalup.ro

Stimate doamne,

Vă  informăm  că  adresa  dvs.  a  fost  înregistrată  la  Autoritatea  Națională  de
Supraveghere sub nr. 11010 din 26.05.2020.

 Față de conținutul celor 23 de întrebări referitoare în principal la termoscanare în
contextul pandemiei Covid, facem următoarele precizări:

In ceea ce privește informațiile ce pot fi considerate date cu caracter personal, potrivit
art.  4  pct.  1 din  Regulamentul  (UE)  2016/679  (RGPD) "datele  cu  caracter  personal"
înseamnă  ”orice  informaţii privind  o  persoană  fizică  identificată  sau  identificabilă
("persoana vizată")”.

Totodată, în ceea ce privește temperatura corpului, potrivit definiției ”datelor privind
sănătatea”, acestea înseamnă date cu caracter personal  legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii  de asistenţă medicală,  care
dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia.

Referitor  la  stocarea  temperaturii  corpului,  conform  art.  4  pct.  2 din  RGPD,
"prelucrarea" înseamnă ”orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi  colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,  consultarea,  utilizarea,
divulgarea prin transmitere,  diseminarea sau punerea la  dispoziţie  în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

De  asemenea,  potrivit  art.  4  pct.  6  din  RGPD "sistem  de  evidenţă  a  datelor"
înseamnă ”orice  set structurat de date cu caracter personal  accesibile conform unor
criterii  specifice,  fie  ele  centralizate,  descentralizate  sau  repartizate  după  criterii
funcţionale sau geografice”.

Prin  urmare,  numai  în  măsura  în  care  informațiile  privind  temperatura
corporală   a  unei  persoane  fizice  identificate  sau  identificabile   se  colectează,  
înregistrează,  stochează,  etc.  într-un  sistem  de  evidență,  potrivit  diferitelor
mijloace  de  prelucrare,  dispozițiile  Regulamentului  (UE)  2016/679  devin
aplicabile.

În caz contrar, în ceea ce privește posibilele atingeri aduse altor drepturi  și  libertăți
fundamentale decât cel garantat de art. 26 din Constituție, în contextul instituirii stării de
alertă declarate potrivit  legii,  apreciem că acestea pot fi  aduse în  atenția  altor  autorități
competente.

1

ANSPDCP.REGISTRUL GENERAL.0013692.01-07-2020



R O M Â N I A
AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  DE  SUPRAVEGHERE

    A  PRELUCRĂRII  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL

Bld. Gen. Gheorghe Magheru  Nr. 28-30, Sector 1, Cod poştal 010336, Bucureşti ;  Tel: +40.31.805.9211; Fax:+40.31.805.9602        www.dataprotection.ro;  e-mail:
anspdcp  @dataprotection.ro  

În acest context, precizăm faptul că potrivit art. 2 din Ordinul nr. 874/81 din 22 mai
2020 privind  instituirea  obligativităţii  purtării  măştii  de  protecţie,  a  triajului
epidemiologic  şi  dezinfectarea  obligatorie  a  mâinilor  pentru  prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 ”Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea
instituţiilor  şi  autorităţilor  publice,  operatorilor  economici  şi  profesioniştilor  de  a  organiza
activitatea  astfel  încât  să  se  asigure  la  intrarea  în  sediu  efectuarea  triajului
epidemiologic şi  dezinfectarea  obligatorie  a  mâinilor,  în  condiţiile  şi  cu  respectarea
Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă.”

De  asemenea,  potrivit  punctului  II  din  Anexa  la  Ordinul  nr.  874/81/2020,  intitulat
”Triajul la intrarea într-o incintă a instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor
economici şi profesioniştilor”, se iau următoarele măsuri:

”Pentru personalul angajat:
1.La intrarea într-un sediu  sunt obligatorii  triajul epidemiologic şi  dezinfectarea

mâinilor.
2.Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal

şi constă în:
a)  măsurarea temperaturii  prin  termometru noncontact  (temperatura înregistrată  nu

trebuie  să  depăşească  37,3oC),  la  care  se  poate  adăuga  marja  de  eroare  prevăzută  în
prospectul dispozitivului;

b)  observarea semnelor  şi  simptomelor respiratorii  (de tipul:  tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);

c) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3oC, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

d)  dacă se constată menţinerea unei  temperaturi  peste 37,3oC sau/şi prezenţa altor
simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie;”.

Pe  de  altă  parte,  în  alte  situații  în  care  se  prelucrează  date  personale  și  în  care
Regulamentului (UE) 2016/679 este aplicabil, în ceea ce privește modalitatea de prelucrare a
datelor cu caracter personal, aceasta se realizează cu consimțământul persoanei vizate sau în
celelalte  condiții,  prevăzute  de  art.  6,  art.  9  și  art.  10,  în  funcție  de  natura  datelor  și
categoriilor de date colectate și prelucrate. 

În ceea ce privește datele cu caracter special, precum datele privind starea
de sănătate, acestea pot fi prelucrate de către un operator în condițiile art. 9 din
RGPD, inclusiv  art.  9 lit.  i),  respectiv  prelucrarea este necesară din motive de
interes public în domeniul sănătăţii publice, în temeiul dreptului intern.

În  contextul  celor  de  mai  sus,  raportat  la  legitimitatea  și  proporționalitatea
prelucrării datelor privind starea de sănătate, menționăm că a fost postat pe data
de 18 martie 2020 un comunicat de presă al ANSPDCP, precum și o declarație din
16.03.2020 a președintelui Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB),
în  contextul  pandemiei  de  Coronavirus,  care  este  accesibilă  la  următoarea
adresă: https://edpb.europa.eu/news/news_ro. 

În cadrul acestei declarații, s-au subliniat următoarele:
”Este în interesul umanității să se reducă răspândirea bolilor și să se utilizeze tehnici

moderne în lupta împotriva flagelurilor care afectează marile părți ale lumii. Chiar și așa (…)
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și în aceste momente excepționale, operatorul și împuternicitul trebuie să asigure
protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Prin urmare, trebuie
avute în  vedere  o serie  de considerații  pentru a garanta prelucrarea legală a datelor cu
caracter personal și, în toate cazurile, trebuie amintit faptul că orice măsură luată în acest
context  trebuie  să  respecte  principiile  generale  ale  dreptului  și  nu  trebuie  să  fie
ireversibilă. Situația de urgență este o condiție legală care poate legitima restricțiile
de libertate, cu condiția ca aceste restricții să fie proporționale și limitate la perioada de
urgență.”

De  asemenea,  menționăm că,  în  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter
personal, inclusiv a categoriilor speciale de date de către autoritățile publice competente (de
exemplu,  autoritățile de sănătate publică), EDPB consideră că  articolele 6 și  9 din RGPD
permit prelucrarea datelor cu caracter personal, în special atunci când acestea se încadrează
în mandatul legal al autorității publice prevăzut de legislația națională și condițiile consacrate
în RGPD.

Mai mult, punctul de vedere al ANSPDCP față de problematica termoscanării
în contextul pandemiei Covid a fost transmis către presă și este accesibil public
din  data  de  20  mai  2020,  la  link https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/ANSPDCP-
Doar-daca-informatiile-privind-temperatura-unei-persoane-se-inregistreaza-intr-un-sistem-de-
evidenta-legile-UE-privind-prelucrarea-datelor-personale-devin-aplicabile-161595

În acest context, referitor la restricțiile ce pot fi aplicate, art. 23 alin (1) lit. e)
din Regulamentul  (UE) 2016/679  prevede că ”Dreptul  Uniunii  sau dreptul  intern care  se
aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator poate restricţiona printr-
o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute la articolele
12-22  şi  34,  precum  şi  la  articolul  5  în  măsura  în  care  dispoziţiile  acestuia  corespund
drepturilor  şi  obligaţiilor  prevăzute  la  articolele  12-22,  atunci  când  o  astfel  de  restricţie
respectă esenţa drepturilor şi  libertăţilor fundamentale şi  constituie o măsură necesară şi
proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:

……………………………………………………………………......................................................
e)  alte  obiective  importante  de  interes  public  general  ale  Uniunii  sau  ale  unui  stat

membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii  sau al unui stat
membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al
securităţii sociale;”

Astfel, prin Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-au instituit,  pe durata stării de alertă
declarate  în  condiţiile  legii, măsuri  temporare  şi,  după  caz,  graduale,  în  scopul  protejării
drepturilor  la  viaţă,  la  integritate  fizică  şi  la  ocrotirea  sănătăţii,  inclusiv  prin  restrângerea
exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

De asemenea,  art. 13 lit.  b) din aceeași lege prevede faptul că, ”Pe durata stării  de
alertă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne se poate institui:

b)  obligativitatea  organizării  activităţii  instituţiilor  şi  autorităţilor  publice,  operatorilor
economici  şi  profesioniştilor,  astfel  încât  să  se  asigure  la  intrarea  în  sediu,  în  mod
obligatoriu,  triajul  epidemiologic şi  dezinfectarea  obligatorie  a  mâinilor,  atât  pentru
personalul  propriu,  cât  şi  pentru  vizitatori.  Pentru  personalul  propriu  triajul  epidemiologic
constă în măsurarea temperaturii  prin  termometru  noncontact,  iar  pentru  vizitatori  triajul  se
realizează prin măsurarea temperaturii.”
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Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de
alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, au fost aprobate o serie de măsuri de prevenire şi control
al infecţiilor, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi
autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata
stării de alertă.

Astfel,  prin  Măsurile  pentru  diminuarea  impactului  tipului  de  risc,  se  instituie
obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor
de a organiza activitatea, astfel încât să asigure,  la intrarea în sediu,  în mod obligatoriu,
triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu,
cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr.  55/2020.
(art. 9 pct. 3).

Prin urmare, rezultă că în măsura în care este necesar a se asigura  obiective
importante de interes public general ale unui stat membru, cum ar fi  în domeniul
sănătăţii  publice,  dreptul  intern  care  se  aplică  operatorului  de  date  poate
restricţiona,  printr-o  măsură  legislativă,  domeniul  de  aplicare  al  obligaţiilor  şi  al
drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată,  subliniem  faptul  că  oricare  ar  fi  temeiul  de  prelucrare  a  datelor,
operatorii trebuie să ia măsuri adecvate pentru a  furniza persoanei vizate informaţiile
menţionate la articolele 13 şi 14, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor
accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.  Aceasta informare se poate realiza și pe
site-ul operatorului sau în locurile accesibile publicului.

De  asemenea,  operatorii  sunt  obligați  să  respecte,  în  orice  activitate  de
prelucrare a datelor personale,  toate principiile de bază statuate de art.  5 din
RGPD. 

În  ceea ce  privește măsurile  de  securitate adoptate  de  către  operatori,  precizăm
că art.  32 din  Regulamentul  (UE)  2016/679  care  reglementează  ”Securitatea  prelucrării”,
stabilește  obligația  operatorilor  și  persoanelor  împuternicite  de  aceștia  la
implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel
de securitate corespunzător.

La evaluarea nivelului  adecvat de securitate,  se  ține  seama în  special  de riscurile
prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea,
pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

De  asemenea,  măsurile  au  în  vedere  stadiul  actual  al  dezvoltării,  costurile
implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării.

Totodată, art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul că operatorii
pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură
să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu acest regulament.

Ca atare,  operatorului  îi  revine obligația de a pune în aplicare măsurile  tehnice şi
organizatorice adecvate care, dacă este necesar, se revizuiesc şi se actualizează, pentru a
garanta  şi  a  fi  în  măsură  să  demonstreze  că  prelucrarea  se  efectuează  în
conformitate cu RGPD. 
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Art.  25 din  RGPD  stabilește  asigurarea  protecţiei  datelor  începând  cu  momentul
conceperii  şi  în  mod  implicit,  respectiv  asigurarea  principiilor  privacy  by  design și  by
default. Potrivit considerentului (78) din RGPD, ”Astfel de măsuri ar putea consta, printre
altele, în reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, pseudonimizarea
acestor date cât mai curând posibil, transparenţa în ceea ce priveşte funcţiile şi prelucrarea
datelor cu caracter personal, abilitarea persoanei vizate să monitorizeze prelucrarea datelor,
abilitarea operatorului să creeze elemente de siguranţă şi să le îmbunătăţească.”

Art.  4  pct.  12  din  RGPD definește  „încălcarea securității  datelor  cu caracter
personal” ca  fiind  o  încălcare  a  securității  care  duce,  în  mod  accidental  sau  ilegal,  la
distrugerea,  pierderea,  modificarea,  sau  divulgarea  neautorizată a  datelor  cu  caracter
personal  transmise,  stocate sau prelucrate într-un alt  mod, sau la accesul  neautorizat  la
acestea;”.

În situația înregistrării în activitatea de prelucrare a datelor a unui incident de securitate
sau a unei breșe de securitate, acest eveniment se notifică Autorității de Supraveghere, iar
operatorul informează persoana vizată potrivit dispozițiilor art. 33 și 34 din RGPD sau ale art.
3 din Legea nr. 506/2004.

Raportat  la  realizarea  unei  evaluări  de  impact,  operatorul  este  obligat  să
procedeze la o asemenea evaluare în condițiile art. 35 din RGPD coroborate cu
prevederile Deciziei nr. 171/2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie
realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

În acest context, în măsura în care operatorul apreciază că prelucrarea ar genera un
risc  ridicat  pentru drepturile  şi  libertăţile  persoanelor  fizice,  poate efectua o evaluare  de
impact și în alte situații decât cele stabilite de dispozițiile legale mai sus menționate.

Referitor la consultarea prealabilă a Autorității de Supraveghere, aceasta are loc în
condițiile art. 36 din RGPD, respectiv ”înainte de prelucrare atunci când evaluarea impactului
asupra protecţiei datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un
risc  ridicat  în  absenţa unor  măsuri  luate  de  operator  pentru  atenuarea  riscului.”  și  este
condiționată de furnizarea, de către operatorul în cauză, a unor informații detaliate asupra
prelucrării  în  cauză,  precum  și  orice  alte  informații  apreciate  de  către  Autoritatea  de
Supraveghere ca fiid necesare.

În ceea ce privește calitatea de operatori asociați sau împuterniciți, raportat la
art. 4 pct. 7 din RGPD care definește „operatorul”, coroborat cu art. 26 și 28 din regulament,
Autoritatea de Supraveghere apreciază faptul că entitățile  în cauză sunt în măsură să își
stabilească calitatea, având în vedere  cunoașterea în detaliu a activității de prelucrare a
datelor  în  anumite  scopuri  și  folosind  anumite  mijloace,  precum  și  a  drepturilor  și
obligațiilor fiecărei părți,  fără ca aceasta să aducă atingere adoptării  măsurilor  legale
necesare  de  către  Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  în  îndeplinirea  atribuțiilor  sale
raportat la situații concrete ivite în practică.

Raportat la  evidențele activităţilor de prelucrare, acestea se întocmesc și se țin
de către operatori potrivit art. 30 din RGPD, și trebuie să conțină, printre altele, informații
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precum ”scopurile prelucrării” și ”o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a
categoriilor de date cu caracter personal”.

Cât  privește  respectarea  normelor  de  protecție  a  datelor  în  contextul  stării  de  alertă
declarate potrivit  legii, în măsura în care persoana vizată apreciază că drepturile sale privind
protecția  datelor  nu  sunt  respectate  în  conformitate  cu  dispozițiile  legale  în  vigoare,  are
posibilitatea să își exercite drepturile față de operatorul respectiv și să se adreseze cu plângere
sau sesizare ANSPSCP. 

În acest context, drepturile persoanelor vizate sunt garantate de art. 15-22 raportate la art.
12 coroborat cu art. 13 și 14 din RGPD și se exercită în condițiile prevăzute de aceste dispoziții
legale. 

Referitor la un proces decizional automatizat, acesta se subsumează tuturor condițiilor
stabilite de art. 22 din RGPD coroborat cu art. 3 din Legea nr. 190/2018.

În ceea ce privește consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale,
atunci  când constituie  condiție  de legalitate a prelucrării,  acesta trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art. 4 pct. 11 coroborat cu art. 7 din RGPD, în măsura în care acest
regulament este aplicabil.

Sancțiunile pentru  nerespectarea  dispozițiilor  RGPD,  inclusiv  a  principiilor,  a
drepturilor garantate persoanei vizate și a condițiilor privind transferul datelor către o țară
terță sau o organizație internațională, sunt stabilite în art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83
din  Regulament  și  art.  15  din  Legea  nr.  102/2005,  republicată,  sub  forma  măsurilor
corective, a avertismentului și amenzilor (de maxim 10 mil. sau 20 mil. de euro), care se
aplică în funcție de circumstanțele fiecărui caz și gravitatea încălcării.

În  ceea  ce  privește  regimul  sancționator  pentru  autoritățile  și  organismele  publice,
acesta este stabilit de Legea nr. 190/2018.

Condițiile privind depunerea și soluționarea plângerilor, prevăzute în Decizia președintelui
ANSPDCP nr.  133/2018, pot fi  consultate la secțiunea ”Plângeri/Plângeri  RGPD” de pe site-ul
www.dataprotection.ro. Tot la această secțiune, există posibilitatea de a completa un formular
electronic de plângere pe care se trimite pe adresa plangere@dataprotection.ro, cu anexarea de
dovezi. 

Alina SĂVOIU,

Director, Direcția juridică şi comunicare
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