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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
Mi-am propus în toamna anului 2020 să rezum toate hotărârile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal. Azi realizez că nu am reușit să le 
rezum pe toate, dar sper că am reușit să le rezum pe cele mai 
importante.  
 
Adevărul este că m-am ocupat singură de acest proiect, inclusiv de 
editare și formatare, de aceea orice erori tipografice sau de altă 
natură îmi aparțin.  
 
Sper ca lucrarea mea să fie utilă profesioniștilor și studenților la 
drept.  
 
Mulțumesc tuturor celor care au încurajat acest proiect.  
 
 
 
 

29 decembrie 2020 
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2020 
 

 

C-61/19, Orange România, hotărârea din 11 noiembrie 
2020 

ECLI:EU:C:2020:901 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

furnizor de servicii de telecomunicații mobile, noțiunea de «consimțământ» 

al persoanei vizate, Manifestare de voință liberă, specifică și informată, căsuță 

care trebuie bifată, informarea persoanei vizate 

 
 

Litigiul principal 
 

Orange România furnizează servicii de telecomunicații mobile pe 

piața românească. 

 

Prin decizia din 28 martie 2018, ANSPDCP a aplicat societății Orange 

România o amendă pentru că a stocat copii ale actelor de identitate 

ale clienților săi fără să demonstreze că acești clienți își dăduseră 

consimțământul în mod valabil, obligând-o totodată să distrugă 

aceste copii. 

 

În această decizie, ANSPDCP a arătat că, în perioada cuprinsă între 1 

și 26 martie 2018, Orange România a încheiat contracte de furnizare 

a unor servicii de telecomunicații mobile cu  persoane fizice și că la 

respectivele contracte erau anexate copiile actelor de identitate ale 

acestor persoane. Potrivit ANSPDCP, societatea nu a făcut dovada 

faptului că clienții săi la ale căror contracte erau anexate copii ale 

actelor lor de identitate își dăduseră consimțământul cu privire la 

colectarea și la stocarea unor copii ale actelor lor de identitate.  

Orange România a introdus o acțiune împotriva deciziei din 28 

martie 2018 la Tribunalul București (România).  

 

Potrivit constatărilor instanței de trimitere, există, pe de o parte, 

contracte în care a fost bifată căsuța referitoare la clauza privind 

păstrarea unor copii ale actelor care conțin date cu caracter personal 

cu funcție de identificare și, pe de altă parte, contracte în care o 

asemenea căsuță nu este bifată. Această instanță precizează că, în 

pofida mențiunilor incluse în Termenii și condițiile generale pentru 

utilizarea serviciilor Orange, Orange România nu a refuzat să încheie 

contracte de abonament cu clienții care au refuzat să consimtă la 

păstrarea copiei unuia dintre actele lor de identitate. Instanța 
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menționată mai arată că „procedura internă” de vânzări a Orange 

România prevedea că acest refuz trebuia menționat într-un formular 

specific pe care acești clienți trebuiau să îl semneze înainte de 

încheierea contractului. 

 

Instanța de trimitere ridică problema dacă în aceste împrejurări se 

poate considera că clienții respectivi și-au dat în mod valabil 

consimțământul pentru colectarea actului lor de identitate și pentru 

anexarea copiilor acestuia la contracte. În plus, aceasta se întreabă 

dacă semnarea unui contract în care figurează clauza privind 

păstrarea unor copii ale unor acte care conțin date cu caracter 

personal cu funcție de identificare permite să se dovedească 

existența unui asemenea consimțământ. 

 

Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții două 

întrebări preliminare.  

 

 

Întrebările preliminare 
 

1)      În sensul articolului [2] litera (h) din Directiva 95/46, care sunt 

condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera 

că o manifestare de voință este una specifică și informată? 

2)      În sensul articolului 2 litera (h) din Directiva 95/46, care sunt condițiile 

care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera că o 

manifestare de voință este una liber exprimată? 

 
Hotărârea Curții de Justiție 

 

CJUE a considerat că cele două întrebări preliminare trebuie 

analizate împreună și le-a reformulat astfel (pct. 33):  

 

articolul 2 litera (h) și articolul 7 litera (a) din 

Directiva 95/46, precum și articolul 4 punctul 11 

și articolul 6 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul 2016/679 trebuie interpretate în 

sensul că un contract privind furnizarea de 
servicii de telecomunicații care conține o clauză 

potrivit căreia persoana vizată a  fost informată și 

și-a dat consimțământul pentru colectarea, 

precum și pentru stocarea unei copii a actului său 

de identitate, în scop de identificare, poate fi de 

natură să demonstreze că această persoană și-a 

dat în mod valabil consimțământul, în sensul  
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acestor dispoziții, pentru această colectare și 

pentru această stocare? 

 

CJUE a răspuns așa cum vom arăta în cele ce urmează  (pct. 52): (i) 

operatorului de date îi revine sarcina să demonstreze că persoana 

vizată și-a manifestat prin intermediul unui comportament activ 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal; (ii) operatorului de date îi revine sarcina să demonstreze 

că a informat în prealabil persoana vizată  cu privire la toate 

circumstanțele aferente acestei prelucrări, într-o formă inteligibilă 

și ușor accesibilă, precum și utilizând un limbaj clar și simplu; (iii) 

informarea adecvată trebuie să permită persoanei vizate să 

determine cu ușurință consecințele acestui consimțământ, astfel 

încât să se garanteze că acesta este dat în deplină cunoștință de 

cauză.  

 

Mai departe, CJUE (pct. 52) a statuat faptul că „un contract privind 

furnizarea de servicii de telecomunicații care conține o clauză 

potrivit căreia persoana vizată a fost informată  și-a dat 

consimțământul pentru colectarea, precum și pentru stocarea unei 

copii a actului său de identitate, în scop de identificare, nu este de 

natură să demonstreze că această persoană și-a dat în mod valabil 

consimțământul, în sensul acestor dispoziții, pentru această 

colectare și pentru această stocare” atunci când:  

 

a) atunci când căsuța care se referă la această clauză a fost 

bifată de operatorul de date anterior semnării acestui 

contract; sau 

b) atunci când clauzele contractului menționat sunt de natură 

să inducă persoana vizată în eroare cu privire la posibilitatea 

de a încheia contractul în discuție în pofida refuzului de a -și 

da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale; sau 

c) atunci când libera alegere de a se opune acestei colectări și 

acestei stocări este afectată în mod nejustificat de acest 

operator prin cerința ca, pentru a refuza să își dea 

consimțământul, persoana vizată să completeze un formular 

suplimentar în care să fie menționat acest refuz.  

 

 

Comentariu 
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Art. 4 pct. 11 RGPD1 definește consimțământul drept „orice 

manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de 

ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o 

declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter 

personal care o privesc să fie prelucrate”. Cu alte cuvinte, pentru a fi 

valabil, consimțământul trebuie să îndeplinească , în mod cumulativ, 

o serie de standarde2 printre care (i) un caracter liber; (ii) un 

caracter specific; (iii) un caracter informat , dat în cunoștință de 

cauză; (iv) un caracter lipsit de ambiguitate; (v) un caracter activ. 

 

Într-o cauză anterioară, Planet493, CJUE s-a pronunțat cu privire la 

caracterul activ și neechivoc  al consimțământului, stabilind faptul că 

un consimțământ nu este valabil atunci când este dat prin 

intermediul unei căsuțe bifate în prealabil (pct. 44), considerând că 

„este necesară o acțiune a utilizatorului pentru a-și exprima 

consimțământul” (pct. 49), iar posibilitatea de a debifa o căsuță nu 

reprezintă o acțiune activă, ci una pasivă (pct. 52). Acesta 

interpretare este pe aceeași lungime de undă cu prevederile RGPD, 

care, prin considerentul (32) stabilește faptul că absența unui 

răspuns, căsuțele bifate în prealabil sau absența unei acțiuni nu ar 

trebui să constituie un consimțământ. 

 

În cauza Orange România, CJUE merge mai departe în încercarea de 

a aduce lumină noțiunii de consimțământ, insistând asupra 

caracterului activ al consimțământului , caracterului liber și asupra 

caracterului informat, dat în cunoștință de cauză.   

 

Cu privire la caracterul activ, CJUE precizează faptul că un 

consimțământ nu este valabil atunci când căsuța care se referă la 

această clauză a fost bifată de operatorul de date anterior semnării 

acestui contract.  

 

 
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu 

relevanță pentru SEE), JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88.  

2 Pentru mai multe informații despre standardele RGPD în materia 

consimțământului persoanei vizate a se consulta, de exemplu, GL29, 

Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679,  

adoptate la 28 noiembrie 2017, astfel cum au fost revizuite ultima dată și 
adoptate la 10 aprilie 2018, document disponibil la 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1600, link 

accesat la 01.12.2020.  
3 CJUE, C-673/17, Planet49, hotărârea din 1 octombrie 2019, 

ECLI:EU:C:2019:801. 
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Cu privire la caracterul informat, dat în cunoștință de cauză, CJUE 

este de părere că un consimțământ nu este valabil atunci când „când 

clauzele contractului menționat sunt de natură să inducă persoana 

vizată în eroare cu privire la posibilitatea de a încheia contractul în 

discuție în pofida refuzului de a-și da consimțământul pentru 

prelucrarea datelor sale”. Din moment ce art. 7 alin. (2) din RGPD 

prevede că „cererea privind consimțământul trebuie să fie 

prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte 

aspecte”, apreciem faptul că ceea ce dorește CJUE să spună este 

faptul că includerea declarației de consimțământ în interiorul 

Termenilor și Condițiilor poate dezorienta persoana vizată care ar 

putea considera că furnizarea consimțământului este obligatorie 

pentru încheierea contractului, afectând însuși caracterul liber al 

consimțământului. Or, potrivit caracterului liber, persoana vizată 

trebuie să aibă întotdeauna o opțiune reală de a alege dacă să își dea 

consimțământul cu privire la prelucrare sau nu. Cu toate acestea, așa 

cum reiese în mod indirect din argumentele CJUE, se pare că 

operatorul trebuie să depună diligențe, în virtutea obligației de 

informare și de asigurare a transparenței, că persoana vizată se află 

în deplină cunoștință de cauză cu privire la libertatea sa de a alege 

dacă își va da sau nu consimțământul. Cu alte cuvinte, ceea ce dorește 

să spună CJUE are numeroase aplicații practice, în acord cu Avizul 

GL294, respectiv „cererea de consimțământ trebuie să poată fi 

distinsă în mod clar de celelalte aspecte. În cazul în care contractul 

pe suport de hârtie include mai multe aspecte care nu au legătură cu 

chestiunea consimțământului cu privire la utilizarea datelor cu 

caracter personal, chestiunea consimțământului trebuie tratată într-

un mod care să se evidențieze în mod clar sau într-un document 

separat”.  

 

Cu privire la caracterul liber,  CJUE consideră că libera alegere este 

afectată în mod nejustificativ atunci când operatorul obligă persoana 

vizată să completeze un formular suplimentar în care să fie 

menționat refuzul de a consimți. Deși GL29 a arătat faptul că 

acordarea consimțământului nu poate fi o condiție obligatorie 

pentru încheierea contractului5, CJUE merge mai departe și arată 

cum includerea unor condiții suplimentare (în speță, completarea 

unui formular suplimentar) conduce către o nevalabilitate a 

consimțământului. Având în vedere cele expuse anterior, apreciem 

că CJUE oferă o valoare absolută consimțământului atunci când 

acesta se utilizează drept temei juridic pentru prelucrare, iar orice 

 
4 GL29, Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 

2016/679, op. cit., p. 16.   
5 GL29, Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679, 

op. cit., p. 8-11.   
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îngrădire, oricât de mică, ar putea conduce către o nevalabilitate a 

consimțământului.  

 

Speța Orange România oferă o interpretare care ridică, în mod 

semnificativ, standardele consimțământului , insistând asupra unui 

control absolut pe care ar trebui să îl aibă persoana vizată atunci 

când i se cere consimțământul. Speța va avea, cu siguranță, o 

influență semnificativă în practică deoarece invită instanțele 

naționale să interpreteze consimțământul la cele mai înalte 

standarde, iar operatorii ar trebui să depună eforturi  suplimentare 

pentru a-și actualiza practicile de colectare ale consimțământului 

pentru a corespunde viziunii CJUE.  

  

 
 

Legislație relevantă 
 

Art. 4 pct. 11 RGPD, Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD, Art. 7 RGPD, 

Considerentele (32)-(33), (42-43) RGPD 
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C-311/18, Facebook Ireland and Schrems („Schrems II”), 

hotărârea din 16 iulie 2020 
ECLI:EU:C:2020:559 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

Facebook, transfer de date către SUA, Privacy Shield, Scutul de 

Confidențialitate UE-SUA, domeniu de aplicare material al RGPD, căi de atac 

împotriva prelucrărilor de date cu caracter personal de către autoritățile 

americane, NSA, FBI, CIA, transferuri de date cu caracter personal în scopuri 

comerciale către țări terțe, decizie privind caracterul adecvat al nivelului de 

protecție, transferuri în baza unor garanții adecvate, aprecierea caracterului 

adecvat al nivelului de protecție asigurat în țara terță, clauze standard de 

protecție pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe, drepturi 

și libertăți fundamentale, programe de supraveghere, activități străine de 

spionaj, securitate națională, suspendarea sau interzicerea transferurilor 

 
 

Litigiul principal  
 

Domnul Schrems, resortisant austriac cu reședința în Austria, este 
utilizator al rețelei sociale Facebook (denumită în continuare 
„Facebook”) din anul 2008 (pct. 50). Datele cu caracter personal ale 
utilizatorilor Facebook care au reședința pe teritoriul Uniunii sunt, 
în tot sau în parte, transferate către servere care aparțin Facebook 
Inc., situate pe teritoriul Statelor Unite, unde fac obiectul unei 
prelucrări (pct. 51).  
 
În cursul anului 2013, domnul Schrems a sesizat Autoritatea privind 
protecția datelor din Irlanda pentru a interzice societății Facebook 
Ireland să transfere datele sale cu caracter personal către Statele 
Unite, susținând că dreptul și practicile în vigoare în această țară nu 
garantau o protecție suficientă a datelor cu caracter personal stocate 
pe teritoriul său împotriva activităților de supraveghere desfășurate 
în acest stat de autoritățile publice. Plângerea menționată a fost 
respinsă în special pentru motivul că în Decizia 2000/520 Comisia 
constatase că Statele Unite asigurau un nivel de protecție adecvat 
(pct. 51).  
 
Domnul Schrems a contestat în instanță decizia autorității de 
supraveghere prin intermediul căreia i-a fost respinsă plângerea.  
 
Instanța a sesizat Curtea cu o cerere de decizie preliminară privind 
interpretarea și validitatea Deciziei 2000/520. Prin Hotărârea din 6 
octombrie 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), Curtea a 
declarat această decizie ca fiind nevalidă (pct. 52-53). Ca urmare a 
acestei hotărâri a CJUE, instanța de trimitere a anulat respingerea 
plângerii domnului Schrems și a trimis-o autorității de supraveghere 
din Irlanda spre examinare (pct. 53-54).  
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În cursul anului 2015, domnul Schrems a reformulat plângerea, 
arătând faptul că dreptul american impune societății Facebook Inc. 
să pună datele cu caracter personal care îi sunt transferate la 
dispoziția autorităților americane, precum National Security Agency 
(NSA) și Federal Bureau of Investigation (FBI). El a susținut că aceste 
date personale sunt utilizate în cadrul diferitelor programe de 
supraveghere într-un mod incompatibil cu art. 7, 8 și 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, domnul 
Schrems a susținut că Decizia Clauzele standard nu poate justifica 
transferul datelor menționate către Statele Unite și a solicitat 
autorității de supraveghere să interzică sau să suspende transferul 
datelor sale cu caracter personal către Facebook Inc (pct. 55).  
 
În anul 2016, autoritatea de supraveghere din Irlanda a publicat un 
„proiect de decizie” în care a rezumat concluziile preliminare în 
investigația desfășurată cu privire la Facebook Inc. Prin aceste 
concluzii preliminare, autoritatea a arătat, în primul rând, faptul că 
datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii transferate către 
Statele Unite riscă să fie consultate și prelucrate de autoritățile 
americane într-un mod incompatibil cu articolele 7 și 8 din cartă și, 
în al doilea rând, faptul că dreptul Statelor Unite nu oferă cetățenilor 
Uniunii căi de atac compatibile cu articolul 47 din cartă (pct. 55).  
 
La 31 mai 2016, Autoritatea de supraveghere din Irlanda a sesizat 
High Court (Înalta Curte) pentru ca aceasta din urmă să sesizeze 
CJUE cu privire validitatea Deciziei clauzelor standard (pct. 56). 
 
La 4 mai 2018, High Court (Înalta Curte) a sesizat CJUE cu o trimitere 
preliminară, anexând o hotărâre cu rezultatul examinării probelor 
prezentate în fața sa în cadrul procedurii naționale, procedură la 
care participase guvernul american (pct. 58). Pe baza constatărilor 
din hotărâre, instanța consideră că Statele Unite efectuează o 
prelucrare de date în masă, fără a asigura o protecție în esență 
echivalentă cu cea garantată de articolele 7 și 8 din cartă (pct. 64). 
Mai mult, instanța arată și faptul că cetățenii Uniunii nu au căi de atac 
eficiente împotriva supravegherii în Statele Unite (pct. 64). În opinia 
sa, Ombudsmanul pentru Scutul de confidențialitate nu constituie o 
instanță judecătorească, în sensul articolului 47 din cartă, dreptu l 
american nu asigură cetățenilor Uniunii un nivel de protecție în 
esență echivalent cu cel garantat de dreptul fundamental consacrat 
la acest articol (pct. 64).  
 
 

Întrebările preliminare 
 

Instanța națională a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții 
de Justiție 11 întrebări preliminare prin care a solicitat, în esență, 
interpretarea validității Deciziei Clauzelor Standard și ale Deciziei 
privind Scutul de Confidențialitate din perspectiva legislației privind 
protecția datelor personale privită în lumina art. 7, 8 și 47 din Cartea 
drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În concret, instanța a 
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întrebat Curtea de Justiție în ce măsură aceste două instrumente 
juridice (Decizia Clauzelor Standard și Decizia privind Scutul de 
Confidențialitate) asigură o protecție adecvată a datelor cetățenilor 
Uniunii Europene și a drepturilor și libertăților fundamentale în 
contextul supravegherii realizate de guvernul terț prin serviciile sale 
secrete.  
 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a considerat că trebuie să se răspundă la 
întrebările preliminare în raport cu dispozițiile RGPD, iar nu în 
raport cu cele ale Directivei 95/46. (art. 79).  
 
Cu privire la prima întrebare preliminară, CJUE a răspuns că un 
transfer internațional de date personale efectuat în scop comercial 
intră în domeniul de aplicare al RGPD chiar dacă în cursul sau în 
urma transferului menționat, datele respective sunt susceptibile de 
a fi prelucrate de autoritățile țării terțe în cauză în scopuri de 
siguranță publică, de apărare și de securitate a statului  (pct. 89).  
 
Pentru a ajunge la această concluzie, CJUE a reținut, printre alte 
argumente, faptul că excepțiile privind aplicabilitatea RGPD (art. 2), 
sunt de strictă interpretare (pct. 84). 
 
 
***  
 
Cu privire la a doua, a treia și a șasea întrebare, Curtea de Justiție a 
considerat că instanța de trimitere a solicitat, în esență, a afla ce 
elemente trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă este 
asigurat un nivel adecvat de protecție atunci când se utilizează 
clauze standard de protecție a datelor (pct. 90).  
 
Clauzele standard sunt reglementate la art. 46 RGPD, însă CJUE 
atrage atenția cu privire la faptul că art. 46 RGPD trebuie interpretat 
în lumina art. 44 din RGPD care obligă ca orice instrument utilizat 
pentru transferurile internaționale de date (inclusiv clauzele 
standard) să aibă un nivel de protecție adecvat al datelor personale.  
 
Curtea concluzionează astfel: „în consecință, acest nivel de protecție 
trebuie să fie garantat indiferent de dispoziția din capitolul 
menționat în temeiul căreia se efectuează un transfer de date cu 
caracter personal către o țară terță” (pct. 92).  
 
În continuare, la pct. 93-101, CJUE aduce lumină noțiunii de „nivel de 
protecție adecvat” în situația utilizării clauzelor contractuale 
standard. În primul rând, CJUE reamintește faptul că țara terță 
trebuie să asigure un „nivel de protecție” echivalent cu cel garantat 
de RGPD, interpretat în lumina drepturilor fundamentale garantate 
de cartă (pct. 94 și pct. 99). Prin urmare, țara terță trebuie să asigure 
„un nivel de protecție în esență echivalent cu cel garantat în cadrul 
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Uniunii” (pct. 96).  
 
Mai departe, la pct. 102-103, Curtea de Justiție precizează elementele 
care trebuie luate în considerare pentru a stabili că există un nivel 
de protecție adecvat, respectiv faptul „că persoanele vizate trebuie 
să beneficieze de garanții adecvate și să dispună de drepturi 
opozabile și de căi de atac eficiente”. 
 
Având în vedere că, așa cum a precizat CJUE anterior la pct. 92, 
utilizarea clauzelor standard nu este suficientă dacă țara terță nu 
prezintă un nivel adecvat de protecție, CJUE subliniază la pct. 104 
faptul că este nevoie de o evaluare prealabilă transferului pentru a 
observa dacă există un nivel adecvat. La această evaluare trebuie să 
se ia în calcul, în special, stipulațiile contractuale dintre exportatori 
și importatori, precum și dreptul național al țării terțe în situația 
unui eventual acces al autorităților publice ale țării terțe menționate 
la datele cu caracter personal transferate. În concret, CJUE indică 
faptul că elementele care trebuie luate în calcul corespund celor 
prevăzute, în mod neexhaustiv, la art. 45 alin. (2) RGPD, ca de 
exemplu statul de drept, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, existența unor drepturi efective și 
opozabile ale persoanelor vizate și a unor reparații efective  pe cale 
administrativă și judiciară pentru persoanele vizate ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate, existența și funcționarea eficientă 
a uneia sau mai multor autorități de supraveghere independente  în 
țara terță sau sub jurisdicția cărora intră o organizație 
internațională.  
 
 
*** 
 
Cu privire la a opta întrebare, Curtea de Justiție apreciază că instanța 
dorește să afle dacă o autoritate de supraveghere competentă este 
obligată să suspende un transfer de date personale întemeiat pe 
clauze standard în situația în care aceste clauze nu pot fi respectate 
în țara respectivă, precum și în situația în care protecția datelor 
personale în temeiul RGPD și al cartei nu poate fi asigurată în țara 
terță (pct. 106). CJUE răspunde afirmativ la această întrebare, 
concluzionând faptul că inclusiv  „în prezența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție a Comisiei, autoritatea 
națională de supraveghere competentă, sesizată de o persoană cu o 
plângere privind protecția drepturilor și libertăților sale (...) trebuie 
să poată examina în condiții de independență deplină dacă transferul 
acestor date respectă cerințele stabilite de RGPD” (pct. 120-121).  
 
Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea de Justiție învederează, 
printre altele, faptul că, inclusiv în situația utilizării unor clauze 
contractuale standard, autoritatea de supraveghere este „totuși 
obligată să își îndeplinească cu toată diligența necesară sarcina care 
constă în a asigura respectarea deplină a RGPD” (pct. 112), inclusiv 
suspendarea sau interzicerea transferurilor (pct. 115), precum și 
faptul că, inclusiv în situația existenței unei decizii privind caracterul 
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adecvat, persoanele vizate păstrează dreptul de a se adresa 
autorității cu o plângere privind protecția drepturilor și libertăților 
lor în ceea ce privește prelucrarea acestor date transferate (pct. 
119).  
 
 

*** 
 
Prin intermediul celei de-a șaptea și a unsprezecea întrebare, instanța 
a solicitat Curții să se pronunțe cu privire la validitatea Deciziei 
Clauzelor standard în raport cu articolele 7, 8 și 47 din cartă (pct. 
122). Instanța de trimitere a evidențiat faptul că clauzele standard 
sunt obligatorii doar pentru părțile la contract și nu sunt opozabile 
și obligatorii autorităților țărilor în care se realizează transferul (pct. 
123), întrucât acestea din urmă nu sunt părți la contract (pct. 125).   
 

Curtea de Justiție a răspuns că „trebuie să se răspundă la a șaptea și 
la a unsprezecea întrebare că analiza Deciziei Clauzele standard în 
raport cu articolele 7, 8 și 47 din cartă nu a evidențiat niciun element 
de natură să afecteze validitatea acestei decizii” (pct. 149). Cu toate 
acestea, CJUE a reamintit că aceste clauze standard nu sunt suficiente 
dacă nu există și un nivel adecvat de protecție în țara unde se 
transferă date (pct. 131-132) având în vedere că acte clauze nu sunt 
obligatorii pentru autoritățile publice ale țărilor terțe (pct. 132) și că 
importatorii și exportatorii sunt obligați să „sunt obligați să verifice, 
în prealabil, respectarea, în țara terță în cauză, a nivelului de 
protecție impus de dreptul Uniunii” (pct. 142). Aceștia au, de 
asemenea, obligația de a verifica dacă „dreptul țării terțe de 
destinație asigură o protecție adecvată, din perspectiva dreptului 
Uniunii” (pct. 134).  
 
Oricum, în unele cazuri, în viziunea CJUE, ar putea fi „necesară 
completarea garanțiilor pe care le conțin respectivele clauze 
standard de protecție a datelor” (pct. 132), precum și adoptarea unor 
măsuri suplimentare (pct. 133). Mai departe, Curtea arată că dacă se 
utilizează clauze standard și nu se pot lua măsuri suplimentare 
pentru a garanta un nivel adecvat de protecție, operatorul sau 
persoana împuternicită din Uniune sau, în subsidiar, „autoritatea de 
supraveghere competentă sunt obligați să suspende sau să înceteze 
transferul de date cu caracter personal către țara terță în cauză” (pct. 
135). 
 
 
*** 
 
În ultima parte a hotărârii CJUE a invalidat Decizia privind Scutul de 
Confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”). În concret, CJUE a 
considerat că Decizia privind scutul de confidențialitate nu asigură 
un nivel de protecție a drepturilor fundamentale în esență echivalent 
cu cel garantat în ordinea juridică a Uniunii (pct. 162).   Pentru a se 
pronunța în sensul invalidării Privacy Shield, CJUE a luat în calcul o 
serie de factori relevanți. În concret, CJUE a amintit că „accesul la 
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datele cu caracter personal ale unei persoane fizice în vederea 
stocării sau a utilizării lor afectează dreptul fundamental al acestei 
persoane la respectarea vieții private, garantat la articolul 7 din 
cartă” (pct. 170) și a precizat că o astfel de ingerință în viața privată 
poate rezulta „din accesul la datele cu caracter personal transferate 
din Uniune către Statele Unite și din utilizarea acestor date de către 
autoritățile publice americane, în cadrul programelor de 
supraveghere PRISM și UPSTREAM întemeiate pe articolul 702 din 
FISA, precum și în temeiul O. E. 12333” (pct. 165). CJUE a reamintit 
și faptul că, în temeiul art. 52 alin. (1) din cartă, orice restrângere a 
dreptului la protecția datelor trebuie să fie prevăzută de lege și să 
respecte substanța acestui drept (pct. 174). În continuare, CJUE a 
adus în discuție cerința proporționalității, respectiv faptul că 
„derogările de la protecția datelor cu caracter personal și 
restrângerile acesteia trebuie să fie efectuate în limitele strictului 
necesar” (pct. 176).  
 
Un argument reținut de CJUE pentru invalidarea Privacy Shield a fost 
nerespectarea principiului proporționalității deoarece „articolul 702 
din FISA nu evidențiază în niciun mod existența unor limitări ale 
abilitării pe care o presupune pentru punerea în aplicare a 
programelor de supraveghere în scopul informării externe” (pct. 
180).  
 
Alt argument reținut de CJUE a fost inexistența unor drepturi 
opozabile ale cetățenilor Uniunii față de autoritățile americane în 
fața unei instanțe judecătorești (pct. 180-181) „echivalente cu cele 
prevăzute la articolul 47 din cartă” (pct. 197) deoarece organismul 
de tip Ombudsman prevăzut de Decizia Scutul de confidențialitate nu 
poate fi asimilat unei instanțe de judecată deoarece Ombudsmanul 
nu poate fi considerat independent față de serviciile de informații în 
contextul în care acesta este desemnat de Secretarul de Stat și face 
parte integrantă din Departamentul de Stat al Statelor Unite și „astfel 
cum a arătat domnul avocat general la punctul 337 din concluziile 
sale, nicio mențiune potrivit căreia revocarea Ombudsmanului sau 
anularea numirii sale ar fi însoțite de garanții specifice”. (pct. 19 5-
197).  
 

Cu privire la consecințele invalidării Privacy Shield, CJUE a arătat la 
pct. 202 faptul că această invalidare nu este susceptibilă de a crea un 
vid juridic, deoarece RGPD dispune de instrumente alternative 
pentru a se realiza transferurile de date.  
 
 

Legislație relevantă 
 

Art. 7, 8, 47 și art. 52 CDFUE, art. 44-49 RGPD, Considerentele (37), 

(101)-(114), (169), (171) RGPD 
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C-272/19, Land Hessen, hotărârea din 9 iulie 2020 
ECLI:EU:C:2020:535 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

dreptul de acces, noțiunea de „operator”, calitatea de operator a unei 

comisii pentru petiții din cadrul unui Parlament, drepturile persoanei vizate 

 

 
Litigiul principal. Situația de fapt  

 
VQ a adresat o petiție către Comisia pentru petiții din cadrul 
Parlamentului landului Hessa. Ulterior, VQ a solicitat acestei comisii, 
în temeiul articolului 15 din Regulamentul 2016/679, accesul la 
datele cu caracter personal care îl privesc. Cererea a fost respinsă de 
către Parlament deoarece s-a considerat că parlamentul respectiv nu 
intră în domeniul de aplicare al RGPD. Împotriva acestei decizii, VQ 
introdus o acțiune la Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunalul 
Administrativ din Wiesbaden, Germania), instanță care a hotărât să 
suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții două întrebări 
preliminare.  
 

 

Întrebările preliminare 
 

1)      [Regulamentul 2016/679], mai precis articolul 15 [din acesta], [intitulat 
«Dreptul de acces al persoanei vizate»], este aplicabil și comisiei din 
cadrul parlamentului unui stat federat al unui stat membru competent 
pentru prelucrarea datelor cetățenilor, în speță Comisia pentru petiții 
din cadrul Parlamentului landului Hessa, iar aceasta din urmă trebuie 
considerată în această privință o autoritate publică în sensul articolului 
4 punctul 7 din [Regulamentul 2016/679]? 

2)      Instanța de trimitere este o instanță judecătorească independentă și 
imparțială în sensul dispozițiilor coroborate ale articolului 267 TFUE și 
ale articolului 47 al doilea paragraf din [cartă]?” 

 

 
Argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a răspuns în sens afirmativ la prima întrebare 
preliminară, concluzionând faptul că o comisie pentru petiții din 
cadrul unui Parlament are calitatea de operator în temeiul RGPD. 
Pentru a ajunge la această concluzie, unul dintre argumentele 
reținute de Curtea de Justiție a fost acela că în RGPD „nu este 
prevăzută nicio excepție în ceea ce privește activitățile 
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parlamentare”. În consecință, persoana vizată are un drept de acces 6 
în raport cu o comisie pentru petiții din cadrul unui Parlament . 

 
 

Comentariu 
 
CJUE s-a aflat de nenumărate ori în situația de a spune dacă o entitate 

are calitatea de operator7 în temeiul legislației privind protecția 

datelor și, de fiecare dată, a oferit o interpretare extinsă noțiunii de 

operator.  

 

În cauza Fashion ID8, CJUE a stabilit că administratorul unui site are 

calitatea de operator împreună cu Facebook în situația în care 

integrează în site butonul de like („îmi place”) printr-un modul terț. 

În cauza Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein9, CJUE a hotărât că 

administratorul unei pagini de Facebook are calitatea de operator 

chiar dacă nu are acces la datele cu caracter personal ale 

utilizatorilor deoarece stabilește scopurile și mijloacele de 

prelucrare10. În Martorii lui Iehova11, CJUE a stabilit că o comunitate 

religioasă are calitatea de operator de date, în Google Spain12 s-a 

arătat că un motor de căutare precum Google este operator de date, 

iar în cauza Bara și alții13, ANAF a fost considerată operator.  

 
6 Potrivit art. 15 RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține din partea 

operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care 

o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la anumite informații 

relevante.  
7 Art. (4) pct. 7 din RGPD definește operatorul drept „persoana fizică sau 

juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau 

împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal”. Pentru mai multe informații despre 

noțiunea de operator a se consulta, de exemplu, GL29, Avizul nr. 1/2010 

privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de către 

operator”, adoptat la 16 februarie 2010, Bruxelles.   
8CJUE, Cauza C-40/17, Fashion ID, hotărârea din 29 iulie 2019, 

ECLI:EU:C:2019:629.  
9CJUE, Cauza C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, 

hotărârea din 5 iunie 2018, ECLI:EU:C:2018:388.  
10 GL29, în Avizul nr. 1/2010 privind conceptele de „operator” și „persoană 
împuternicită de către operator”, explică faptul că, pentru a stabili dacă o 

entitate are calitatea de operator, noțiunile de „control” și independență în 

stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare sunt esențiale. În acest sens 

CEPD afirmă că „(…) identificarea efectivă a controlului este decisivă 

(…)”. 
11 CJUE, Cauza C-25/17, Martorii lui Iehova, hotărârea din 10 iulie 2018, 

ECLI:EU:C:2018:551. 
12 CJUE, Cauza C-131/12, Google Spain și Google, Hotărârea din 13 mai 

2014, EU:C:2014:317.  
13 CJUE, C-201/14, Bara și alții, hotărârea din 1 octombrie 2015, 

ECLI:EU:C:2015:638.  
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Astfel cum arată CJUE în cauza Fashion ID14, definiția extinsă a 

noțiunii de operator urmărește să atingă o protecție eficientă și 

completă a persoanelor în cauză. Într-adevăr, stabilirea calității de 

operator este deosebit de importantă deoarece operatorul 

reprezintă primul punct de contact al persoanei vizate. Dacă nu ar fi 

stabilită corect calitatea de operator, persoana vizată s-ar afla în 

situația de a nu ști cui să adreseze o cerere privind exercitarea 

drepturilor sale, de a nu ști împotriva cui să se adreseze cu o 

plângere în instanță și de a nu ști împotriva cui să depună o plângere 

la o autoritate de supraveghere. Stabilirea corectă a noțiunii de 

operator contează și din prisma faptului că operatorului îi revin 

toate obligațiile privind asigurarea conformității cu RGPD a tuturor 

activităților de prelucrare și facilitarea exercitării drepturilor 

persoanelor vizate.  

 
Legislație relevantă 

 
Art. 4 pct. 7 RGPD, art. 15 RGPD, Considerentele (63)-(64) RGPD 

 
  

 
14CJUE, Cauza C-40/17, Fashion ID, hotărârea din 29 iulie 2019, 

ECLI:EU:C:2019:629, pct. 66.  
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2019 
 

C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A, 
hotărârea din 11 decembrie 2019 

ECLI:EU:C:2019:1064 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

asociații de proprietari, supraveghere video, CCTV, interes legitim, 

principiul proporționalității, consimțământ, dreptul la viață privată, scopul 

prelucrării, temeiuri juridice, principiul legalității, principiul reducerii la 

minimum a datelor 

 

 
Litigiul principal 

 
TK locuiește într-un apartament situat în imobilul M5A. Asociația de 
proprietari a montat trei camere în cadrul imobilului, la cererea 
anumitor coproprietari. Camerele au fost montate în părțile comune 
ale imobilului M5A. Prima cameră era orientată spre fațada 
imobilului, în timp ce cea de-a doua și cea de-a treia cameră erau 
instalate în holul de la parter și, respectiv, în ascensorul imobilului. 
TK s-a opus instalării acestui sistem de supraveghere video pentru 
motivul că aceasta constituia o încălcare a dreptului la respectarea 
vieții private. Asociația de proprietari a arătat că decizia de a instala 
un sistem de supraveghere video a fost luată în scopul de a controla 
cât mai eficient posibil intrările și ieșirile din imobil, din cauza 
faptului că ascensorul fusese vandalizat în numeroase rânduri și că 
mai multe apartamente, precum și părțile comune făcuseră obiectul  
unor spargeri și furturi. Aceasta a precizat de asemenea că alte 
măsuri pe care le-a luat în prealabil, și anume instalarea unui sistem 
de intrare în imobil cu interfon și cu card magnetic, nu au împiedicat 
săvârșirea repetată de infracțiuni de aceeași natură.  
 
TK a sesizat Tribunalul București pentru a obliga asociația să scoată 
din funcțiune cele trei camere. Tribunalul București a suspendat 
cauza și a adresat Curții de Justiție patru întrebări preliminare:  
 
 
 

Întrebările preliminare 
 

(1)        Articolele 8 și 52 din cartă, precum și articolul 7 litera (f) din Directiva 
95/46 trebuie interpretate în sensul că se opun unor dispoziții 
naționale precum cele în discuție în litigiul principal, respectiv 
articolul 5 alineatul (2) din [Legea nr. 677/2001] și articolul 6 din 
[Decizia nr. 52/2012 a ANSPDCP], care prevede posibilitatea 
supravegherii video pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, 
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bunurilor și valorilor și pentru realizarea unor interese legitime, fără 
consimțământul persoanei vizate? 

(2)       Articolele 8 și 52 din cartă trebuie interpretate în sensul că 
restrângerea drepturilor și libertăților prin supravegherea video 
respectă principiul proporționalității, cerința de «a fi necesară» și de a 
«răspunde obiectivelor de interes general sau necesității protejării 
drepturilor și libertăților celorlalți», în condițiile în care operatorul are 
posibilitatea de a lua alte măsuri de protejare a interesului legitim 
vizat? 

(3)        Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul 
că «interesul legitim» al operatorului trebuie să fie dovedit, precum și 
să fie născut și actual prin raportare la momentul prelucrării? 

(4)        Articolul 6 alineatul (l) litera (e) din Directiva 95/46 trebuie 
interpretat în sensul că o prelucrare (supraveghere video) este 
excesivă sau nu este adecvată, în condițiile în care operatorul are 
posibilitatea de a lua alte măsuri de protejare a interesului legitim 
vizat? 

 
Argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a considerat că cele patru întrebări preliminare 
trebuie analizate împreună. În primul rând, Curtea de Justiție a 
învederat faptul că supravegherea video CCTV reprezintă o activitate 
de prelucrare15 realizată prin mijloace automatizate sub condiția ca 
persoanele fizice vizate să poată fi identificate16 din imaginile 
stocate.  
 
În consecință, fiind vorba de o activitate de prelucrare, aceasta 
trebuie să respecte principiile prevăzute de legislația privind 
protecția datelor17, dar să fie întemeiată pe cel puțin un temei juridic 

 
15 Potrivit art. 4 pct. 2 din RGPD, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set 

de operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea.  
16 Având în vedere definiția datelor cu caracter personal, respectiv orice 

informații privind o persoană identificată sau identificabilă (art. 4 pct. 1 

RGPD), rezultă că RGPD se aplică doar în situațiile în care activitățile de 

prelucrare privesc date ale unor persoane fizice identificate sau 

identificabile. Pentru mai multe informații despre identificarea directă sau 

indirectă a persoanelor vizate a se consulta, de exemplu, GL29, Avizul 

4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal , adoptat la 20 iunie 

2007, Bruxelles, disponibil la 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288, link accesat 

01.12.2020.  
17 Principiile-cheie ale RGPD sunt prevăzute la art. 5 RGPD, respectiv principiul 

legalității, echității și transparenței, principiul limitării legate de scop, principiul 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288
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de prelucrare, respectiv într-unul din cele „șase cazuri prevăzute la 
articolul 7 din Directiva 95/46”18.  
 
Mai departe, Curtea de Justiție a reamintit faptul că Articolul 7 din 
Directiva 95/46 (în prezent art. 6 RGPD) indică o listă exhaustivă a 
situațiilor în care prelucrarea datelor este legală, respectiv șase 
temeiuri legale, iar statele membre nu pot adăuga  alte cazuri noi și 
nici nu pot modifica conținutul celor șase temeiuri legale (pct. 37).  
 
În continuare, Curtea arată faptul că obținerea consimțământului nu 
este obligatorie, ci reprezintă doar unul dintre cele șase principii de 
prelucrare (pct. 41). Cu privire la interesul legitim, Curtea subliniază 
faptul că acesta trebuie să îndeplinească trei condiții cumulative 
astfel încât prelucrarea să fie legală: (1) existența interesului legitim;  
(2) necesitatea prelucrării datelor  cu caracter personal pentru 
realizarea interesului legitim urmărit; (3) condiția ca acest interes 
legitim urmărit să nu prejudicieze drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate de protecția datelor (pct. 40).  
 
Cu privire la prima condiție („existența interesului legitim”), Curtea de 
Justiție precizează faptul că interesul legitim trebuie să fie „născut și 
actual la data prelucrării și să nu prezinte un caracter ipotetic la 
această data” (pct. 44). Curtea observă faptul că, în litigiul principal, 
această condiție „pare a fi în orice caz îndeplinită, din moment ce 
instanța de trimitere arată că, înainte de instalarea sistemului de 
supraveghere video, au avut loc furturi, spargeri și acte de 
vandalism” (pct. 45).  
 

Cu privire la a doua condiție („necesitatea”), Curtea amintește faptul 
că activitățile de prelucrarea „trebuie să fie efectuate în limitele 
strictului necesar” (pct. 46) și faptul că revine instanței de trimitere 
sarcina de a verifica dacă interesul legitim urmărit prin instalarea 
unui sistem de supraveghere video - asigurarea securității bunurilor 
și a persoanelor și în prevenirea săvârșirii unor infracțiuni, „nu poate 
fi atins în mod rezonabil la fel de eficient prin alte mijloace care să 
afecteze mai puțin libertățile și drepturile fundamentale ale 
persoanelor vizate” (pct. 47). Cu alte cuvinte, dacă există mijloace 
mai puțin intruzive, condiția „necesității” nu este îndeplinită și 
activitatea de prelucrare nu se poate întemeia pe temeiul juridic al 
„interesului legitim”.  În continuare, Curtea arată că a doua condiție 
se află în strânsă legătură cu principiul reducerii la minimum a 
datelor, respectiv datele cu caracter personal trebuie să fie 
„adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopurile 
pentru care sunt colectate și prelucrate ulterior” (pct.  48) și cu 

 
reducerii la minimum a datelor, principiul exactității, principiul limitării duratei 

de stocare, principiul integrității și confidențialității, principiul responsabilității. 
Toate principiile enumerate anterior trebuie respectate de către operator în mod 

cumulativ și cu privire la orice activitate de prelucrare.  
18 Art. 6 din RGPD prevede șase temeiuri juridice. Fiecare activitate de prelucrare 

trebuie să se bazeze pe cel puțin un temei juridic din cele enumerate la art. 6 

RGPD. În situația în care se prelucrează categorii speciale de date este nevoie de 

un temei suplimentar de la art. 9 RGPD.   



30  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

principiul proporționalității, cum ar fi, de exemplu, în speța noastră, 
limitarea în spațiu a dispozitivului de supraveghere video pentru a 
supraveghea doar părțile din imobil care prezintă riscul de a fi ținta 
unor infracțiuni (de exemplu, părțile comune sau căile de acces), 
limitarea în timp (supravegherea video doar pe timp de noapte) și 
limitarea calitativă (blocarea imaginilor filmare în zonele în care 
supravegherea nu este necesară). Oricum, în toate cazurile, revine 
instanței naționale sarcina de a verifica dacă este respectată condiția 
necesității în cazul dedus judecății prin analizarea tuturor factorilor 
relevanți.  
 
Cu privire la a treia condiție („interesul legitim să nu prejudicieze 
drepturile și libertățile fundamentale”), Curtea menționează că 
trebuie realizată o „ponderare a drepturilor și a intereselor opuse în 
cauză, în funcție de împrejurările concrete ale cazului respectiv, în 
cadrul căreia trebuie să se țină seama de importanța drepturilor 
persoanei vizate care rezultă din articolele 7 și 8 din cartă” (pct. 52).  
 
La realizarea acestui exercițiu de echilibrare al drepturilor și 
intereselor concurente19, se vor lua în calcul criterii relevante, 
printre care, așa cum exemplifică CJUE, gravitatea atingerii 
drepturilor și libertăților fundamentale (pct. 54 și pct. 56), natura 
datelor cu caracter personal în cauză, în special de natura eventual 
sensibilă a acestor date (pct. 57), natura și de modalitățile concrete 
de prelucrare a datelor în cauză, numărul de persoane care au acces 
la aceste date și de modalitățile de acces la acestea din urmă (pct. 
57), așteptările rezonabile ale persoanei vizate ca „datele sale cu 
caracter personal să nu fie prelucrate atunci când, în împrejurările 
din speță, persoana respectivă nu se poate aștepta în mod rezonabil 
la o prelucrare ulterioară a acestora” (pct. 58). Curtea de Justiție 
faptul că aceste elemente care pot aduc atingere drepturilor și 
libertăților fundamentale „trebuie să fie evaluate comparativ cu 
importanța, pentru ansamblul coproprietarilor imobilului în cauză, 
a interesului legitim urmărit în speță prin sistemul de supraveghere 
video în discuție” (pct. 58).  
 

Legislație relevantă 
 

Art. 5 RGPD, art. 6 alin. (1) lit. a) și lit. f)  RGPD, Considerentele 

(40)-(41) și considerentul (47) RGPD 

 
 
 

 
19 Pentru mai multe informații despre realizarea testului de echilibrare al 
drepturilor și intereselor concurente, a se consulta, de exemplu GL29, Avizul 

06/2014 privind noțiunea de interese legitime ale operatorului de date prevăzută 

la articolului 7 din Directiva 95/46/CE, adoptat la 9 aprilie 2014, disponibil la 

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1271, link accesat 

01.12.2020.  

 

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1271
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C-673/17, Planet49, hotărârea din 1 octombrie 2019 

ECLI:EU:C:2019:801 
 

 
Cuvinte-cheie 

 
comunicații electronice, cookie-uri, consimțământ, declarare a 

consimțământului prin intermediul unei căsuțe bifate în prealabil, informarea 

persoanei vizate, e-privacy 

 

 
Litigiul principal 

 
La 24 septembrie 2013, Planet49 a organizat un joc promoțional pe 
site-ul internet www.dein-macbook.de. Internauții doritori să 
participe la acest joc trebuiau să comunice codul poștal, ceea ce îi 
conducea pe o pagină web pe care trebuiau să își înscrie numele și 
adresa. Sub căsuțele care trebuiau completate pentru adresă se 
regăseau două mențiuni, însoțite de două căsuțe de bifat.  
 

Prima căsuță nu era bifată în prealabil și avea următorul cuprins 
„Sunt de acord să primesc, prin poștă, prin telefon sau prin 
e-mail/SMS informații cu privire la oferte din domeniul de 
activitate comercială al unor sponsori și parteneri , pe care, dacă nu îi 
numesc eu aici, îi va selecta organizatorul. Pot revoca acest acord 
oricând. Informații suplimentare în legătură cu acest aspect, pot fi 
găsite aici.” 
 
A doua căsuță era bifată în prealabil și avea următorul cuprins: „Sunt 
de acord cu utilizarea, în cazul meu, a serviciului de analiză web 
Remintrex, ceea ce înseamnă că organizatorul jocului promoțional, 
[Planet49], va instala cookie-uri, după înregistrarea mea în cadrul 
jocului de noroc, ceea ce îi va permite să exploateze cu ajutorul 
Remintrex navigările mele pe internet și vizitele mele pe site-urile 
internet ale partenerilor publicitari și, astfel, să îmi adreseze 
publicitate axată pe interesele mele. Pot șterge din nou cookie-urile 
în orice moment. Puteți citi mai multe detalii în legătură cu acest 
aspect aici.” 
 
Participarea la jocul de noroc era posibilă numai după bifarea cel 
puțin a primei căsuțe de bifat. 
 
Federația a introdus o acțiune în fața Landgericht  Frankfurt am Main 
(Tribunalul Regional din Frankfurt pe Main, Germania) prin care se 
solicita în esență încetarea utilizării de către Planet49 a unor astfel 
de declarații de consimțământ și obligarea acesteia la plata sumei de 
214 euro majorată cu dobânzi începând cu 15 martie 2014. Instanța 
a admis în parte acțiunea. Planet49 a declarant apel în fața în fața 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunalul Regional Superior 
din Frankfurt pe Main, Germania) susținând că a existat un 

http://www.deinmacbook.de/
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consimțământ valabil al utilizatorilor deoarece „utilizatorul avea 
cunoștință de posibilitatea de debifare a căsuței și, pe de altă parte, 
aceasta se prezenta într-o tipografie suficient de clară și oferea 
informații cu privire la modalitățile de utilizare a cookie -urilor, fără 
a fi necesar să se divulge identitatea terților care pot avea acces la 
informațiile colectate.” (pct. 35).   
 

Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții mai multe 
întrebări preliminare.  

 
Întrebările preliminare 

 
„1)      a)       Se consideră că există un consimțământ valabil, în sensul 

articolului 5 alineatul (3) și al articolului 2 litera (f) din 
Directiva [2002/58] coroborat cu articolul 2 litera (h) din 
Directiva [95/46], atunci când stocarea de informații sau 
dobândirea accesului la informații deja stocate în 
echipamentul terminal al utilizatorului este permisă pe baza 
unei casete de selectare predefinite, pe care utilizatorul trebuie 
să o debifeze în cazul în care refuză să își dea consimțământul 
vizat? 

b)       În cazul aplicării articolului 5 alineatul (3) și a articolului 2 
litera (f) din Directiva [2002/58] coroborat cu articolul 2 litera 
(h) din [Directiva 95/46], prezintă relevanță aspectul dacă 
informațiile stocate sau accesate constituie date cu caracter 
personal? 

c)       În condițiile menționate la [prima întrebare] litera a) există un 
consimțământ valabil în sensul articolului 6 alineatul (1) litera 
(a) din Regulamentul [2016/679]? 

2)       În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva [2002/58], ce 
date trebuie să comunice furnizorul de servicii utilizatorului, astfel 
încât acestea să constituie informații clare și complete în sensul acestei 
dispoziții? Este obligatoriu ca aceste date să se refere și la durata de 
funcționare a cookie-urilor și la aspectul dacă terții pot să 
dobândească acces la acestea?” 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Având în vedere circumstanțele cauzei, instanța a considerat necesar 
să se răspundă la întrebările adresate atât în raport cu Directiva 
95/46, cât și cu RGPD. 
 
*** 
 
Prin intermediul primei întrebări lit. a) și c), instanța de trimitere a 
solicitat, în esență, să se stabilească dacă un consimțământ20 este 

 
20 Pentru mai multe informații despre standardele RGPD în materia 

consimțământului persoanei vizate a se consulta, de exemplu, GL29, Orientări 

privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679, adoptate la 28 

noiembrie 2017, astfel cum au fost revizuite ultima dată și adoptate la 10 aprilie 
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valabil atunci când este dat prin intermediul unei căsuțe bifate în 
prealabil (pct. 44). CJUE a răspuns că un consimțământ dat prin 
intermediul unei căsuțe bifate în prealabil pe care utilizatorul are 
posibilitatea de a o debifa nu este valabil în conformitate cu 
prevederile art. (2) lit. f) și art. 5 alin. (3) Directiva 2002/58 și art. 6 
alin. (1) lit. a) RGPD.   
 

Pentru a ajunge la această concluzie, CJUE a reținut mai multe 
argumente (pct. 45-63), iar o parte din ele vor fi prezentate succint 
în continuare. CJUE a adus în discuție două cerințe importante pe 
care trebuie să le îndeplinească un consimțământ, respectiv acesta 
trebuie să fie activ și neechivoc. CJUE a subliniat faptul că legislația 
privind protecția datelor „impune o manifestare de voință <<liberă, 
specifică, informată și lipsită de ambiguitate>> a persoanei vizate, 
sub forma unei declarații sau a unei <<acțiuni fără echivoc>> care 
reprezintă acordul său pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal care o privesc.” (pct. 61). CJUE a adus în discuție 
considerentul (32) din RGPD potrivit căruia „exprimarea 
consimțământului ar putea include printre altele bifarea unei căsuțe 
atunci când persoana vizitează un site. În schimb, considerentul 
respectiv exclude în mod expres ca <<absența unui răspuns, căsuțele 
bifate în prealabil sau absența unei acțiuni>> să constituie un 
consimțământ.” (pct. 62). CJUE consideră că „este necesară o acțiune 
a utilizatorului pentru a-și exprima consimțământul” (pct. 49), iar 
posibilitatea de a debifa o căsuță nu reprezintă o acțiune activă, ci 
una pasivă (pct. 52). Cu privire la cerința consimțământului de a fi 
neechivoc, CJUE precizează că „numai un comportament activ din 
partea acestei persoane, în scopul de a-și manifesta consimțământul, 
este de natură să îndeplinească această cerință” (pct. 54).   
 
*** 
 

Prin intermediul primei întrebări lit. b), instanța de trimitere solicită 
în esență să se stabilească dacă art. (2) lit. f) și art. 5 alin. (3) 
Directiva 2002/5821 coroborate cu dispozițiile din Directiva 95/46 
și RGPD trebuie să fie interpretate diferit în funcție de aspectul dacă 
informațiile stocate sau consultate în echipamentul terminal al 
utilizatorului unui site internet constituie sau nu  date cu caracter 
personal. La această întrebare, CJUE a răspuns că este necesar un 
consimțământ al utilizatorului indiferent dacă informațiile stocate 
constituie sau nu date cu caracter personal (pct. 70-71) deoarece 
informațiile stocate pe echipamentul terminal fac parte din sfera 
privată a utilizatorului care trebuie protejată conform Convenției 

 
2018, document disponibil la 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1600, link accesat la 

01.12.2020. 
21 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 

2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 

sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice), JO L 201, 31.7.2002, p. 37-47.  
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europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. „Această protecție se aplică oricărei informații 
stocate pe acest echipament terminal, indiferent dacă este vorba sau 
nu despre date cu caracter personal și urmărește printre altele, astfel 
cum reiese din același considerent, să protejeze utilizatorii 
împotriva riscului ca hidden identifiers sau alte procedee similare să 
acceseze echipamentul terminal al acestor utilizatori fără știrea lor.” 
(pct. 70). 
 
*** 
 
Prin intermediul celei de a doua întrebări,  instanța de trimitere 
solicită în esență să se stabilească dacă articolul  5 alineatul (3) din 
Directiva 2002/58 trebuie interpretat în sensul că informațiile pe 
care furnizorul de servicii trebuie să le ofere utilizatorului unui site 
internet includ durata de funcționare a cookie-urilor, precum și 
posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste 
cookie-uri. La această întrebare CJUE a răspuns în sens pozitiv, 
respectiv că „informațiile pe care furnizorul de servicii trebuie să le 
ofere utilizatorului unui site internet includ durata de funcționare a 
cookie-urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să 
aibă acces la aceste cookie-uri.” CJUE a precizat că este necesară o 
informare clară și completă a utilizatorilor (pct. 74) care să cuprindă 
„durata de funcționare a cookie-urilor, precum și posibilitatea sau 
imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste cookie-uri” (pct. 75) 
și, „pe lângă identitatea operatorului și scopul prelucrării căreia îi 
sunt destinate datele, orice alte informații suplimentare, cum ar fi 
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, în măsura în 
care, ținând seama de circumstanțele specifice în care sunt colectate 
datele, astfel de informații suplimentare sunt necesare pentru 
asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana 
vizată.” (pct. 77).   

 
Legislație relevantă 

 
 
art. (2) lit. f) și art. 5 alin. (3) Directiva 2002/58 , Art. 7 RGPD, 

Considerentele (32)-(33), (42)-(43) RGPD 
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C-507/17, Google (Portée territoriale du 
déréférencement), hotărârea din 24 septembrie 2019 

ECLI:EU:C:2019:772 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la dezindexare, 

motoare de căutare pe internet, întinderea teritorială a dreptului la ștergere, 
geoblocare 

 

 
Litigiul principal 

 
Printr-o decizie din 21 mai 2015, președinta CNIL a pus în întârziere 
Google ca, atunci când admite cererea unei persoane fizice având ca 
obiect eliminarea din lista de rezultate, afișată în urma unei căutări 
efectuate plecând de la numele său, a unor linkuri care duc spre 
pagini web, să aplice această eliminare în privința tuturor extensiilor 
numelui de domeniu al motorului său de căutare. Google a refuzat să 
se conformeze acestei puneri în întârziere, limitându-se la 
eliminarea linkurilor în cauză doar din rezultatele afișate ca răspuns 
la căutări efectuate plecând de la numele de domeniu care corespund 
declinărilor motorului său de căutare în statele membre. După ce a 
constatat că Google nu s-a conformat punerii în întârziere 
menționate în termenul acordat, CNIL, printr-o deliberare din data 
de 10 martie 2016, a aplicat acestei societăți o sancțiune de 100  000 
de euro, care a fost adusă la cunoștința publicului.  
 
Prin cererea formulată în fața Conseil d’État (Consiliul de Stat, 
Franța), Google a solicitat anularea acestei deliberări.  
 
Conseil d’État (Consiliul de Stat) a hotărât să suspende judecarea 
cauzei și să adreseze Curții trei întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
„1)      «Dreptul la dezindexare», astfel cum a fost consacrat de [Curte] prin 

Hotărârea din 13 mai 2014 [Google Spain și Google (C-131/12, 
EU:C:2014:317)] în temeiul dispozițiilor articolului 12 litera (b) și ale 
articolului 14 [primul paragraf] litera (a) din Directiva [95/46], 
trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor de căutare are 
obligația, în cazul în care admite o cerere de dezindexare, să efectueze 
această dezindexare din toate numele de domeniu ale motorului său 
de căutare, astfel încât linkurile în litigiu să nu mai fie afișate indiferent 
de locul de unde este lansată căutarea privind numele solicitantului, 
inclusiv atunci când acest loc se află în afara domeniului de aplicare 
teritorial al Directivei [95/46]? 

2)       În cazul unui răspuns negativ la această primă întrebare, «dreptul la 
dezindexare», astfel cum a fost consacrat de [Curte] prin hotărârea 
citată anterior, trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor 
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de căutare are obligația, în cazul în care admite o cerere de 
dezindexare, să elimine linkurile în litigiu din lista rezultatelor afișate 
în urma unei căutări efectuate plecând de la numele solicitantului doar 
din numele de domeniu corespunzător statului în care se consideră că 
s-a efectuat căutarea sau, în sens mai general, din numele de domeniu 
ale motorului de căutare corespunzătoare extensiilor naționale ale 
acestui motor în toate statele membre […]? 

3)       În plus, pe lângă obligația menționată [în cea de a doua întrebare], 
«dreptul la dezindexare», astfel cum a fost consacrat de [Curte] prin 
hotărârea citată anterior, trebuie interpretat în sensul că operatorul 
unui motor de căutare are obligația, în cazul în care admite o cerere de 
dezindexare, să elimine prin tehnica denumită de «geoblocare», 
pornind de la o adresă IP considerată a fi localizată în statul de 
reședință al beneficiarului «dreptului la dezindexare», rezultatele în 
litigiu ale căutărilor efectuate plecând de la numele acestui beneficiar 
sau chiar, în sens mai general, de la o adresă IP considerată a fi 
localizată în unul dintre statele membre care intră sub incidența 
Directivei [95/46], indiferent de numele de domeniu folosit de 
utilizatorul de internet care efectuează căutarea?” 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea a examinat întrebările împreună și a răspuns că „atunci când 
operatorul unui motor de căutare admite o cerere de dezindexare în 
temeiul acestor dispoziții, el nu este obligat să efectueze această 
dezindexare în ansamblul versiunilor motorului său, ci în versiunile 
acestuia care corespund ansamblului statelor membre, iar aceasta, 
dacă este necesar, în combinație cu măsuri care, îndeplinind totodată 
cerințele legale, permit efectiv să îi împiedice sau, cel puțin, să îi 
descurajeze în mod serios pe utilizatorii de internet care efectuează 
o căutare pe baza numelui persoanei vizate din unul dintre statele 
membre de la a avea acces, prin intermediul listei de rezultate afișate 
în urma acestei căutări, la linkurile care fac obiectul acestei cereri” 
(pct. 73). 
 
CJUE subliniază, de asemenea, faptul că o „autoritate de 
supraveghere sau o autoritate judiciară dintr-un stat membru 
rămâne competentă să efectueze, în raport cu standardele naționale 
de protecție a drepturilor fundamentale (…) o evaluare comparativă 
între, pe de o parte, dreptul persoanei vizate la respectarea vieții sale 
private și la protecția datelor cu caracter personal care o privesc și, 
pe de altă parte, dreptul la libertatea de informare și, în urma acestei 
evaluări comparative, să impună, dacă este cazul, operatorulu i 
acestui motor de căutare să procedeze la o dezindexare privind 
ansamblul versiunilor acestui motor” (pct. 72).  
 
Printre argumentele reținute de Curte se află următoarele: (i) 
dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept 
absolut, ci trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o 
îndeplinește în societate și trebuie echilibrat cu alte drepturi 
fundamentale (para. 60); (ii) dreptul la respectarea vieții private și 
la protecția datelor cu caracter personal, pe de o parte, și  libertatea 
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de informare a utilizatorilor de internet, pe de altă parte, este 
susceptibil să varieze în mod semnificativ la nivel mondial (para. 
60); (iii) revine operatorului motorului de căutare sarcina de a lua 
măsuri suficient de eficiente pentru a asigura o protecție efectivă a 
drepturilor fundamentale ale persoanei vizate. Aceste măsuri 
trebuie, ele însele, să îndeplinească toate cerințele legale și să aibă 
ca efect împiedicarea sau, cel puțin, descurajarea în mod serios a 
utilizatorilor de internet din statele membre de la a avea acces la 
linkurile în cauză plecând de la o căutare efectuată pe baza numelui 
acestei persoane (para. 70).  

 
Legislație relevantă 

 

Art. 17 RGPD22, Considerentele (65)-(66) RGPD 

 

 
 

  

 
22 Art. 17 RGPD prevede dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat. 

Dreptul nu este absolut și poate fi exercitat doar în anumite cazuri exprese 

prevăzute în art. 17 RGPD.  
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C-345/17, Buivids, hotărârea din 14 februarie 2019 
ECLI:EU:C:2019:122 

 
Cuvinte-cheie 

 
înregistrare video a unor agenți de poliție, publicarea pe internet a 

înregistrărilor video, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri 
jurnalistice, libertatea de exprimare, Youtube 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Buivids a efectuat o înregistrare video în incinta unei secții 
a poliției naționale în timp ce era audiat în cadrul unei proceduri 
contravenționale și a publicat înregistrarea în care apăreau agenți de 
poliție și activitatea acestora în incinta secției, pe site-ul internet 
www.youtube.com.  
 
În cursul anului 2013, autoritatea națională pentru protecția datelor 
a solicitat domnului Buivids să ia măsurile necesare pentru 
eliminarea acestei înregistrări video de pe site-ul internet 
www.youtube.com și de pe alte site-uri internet.  
 
Domnul Buivids a sesizat Tribunalul Administrativ Districtual, 
Letonia cu o cerere având ca obiect constatarea nelegalității acestei 
decizii a Autorității naționale pentru protecția datelor și repararea 
prejudiciului pe care acesta consideră că l-a suferit. Instanța a 
respins cererea. Domnul Buivids a atacat hotărârea la Curtea 
Administrativă Regională, dar și această instanța a respins acțiunea.  
Domnul Buivids a sesizat instanța de trimitere, Curtea Supremă, 
Letonia, cu un recurs împotriva hotărârii Curții Administrative 
Regionale, invocând dreptul său la libertatea de exprimare.  
 
Instanța suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții următoarele 
două întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
„1)       Domeniul de aplicare al Directivei 95/46 include acțiuni cum sunt cele 

în discuție în prezenta cauză (înregistrarea, în cadrul unei secții de 
poliție, a unor agenți de poliție care îndeplinesc acte procedurale și 
publicarea materialului video astfel înregistrat pe site-ul internet 
www.youtube.com)? 

2)       Directiva 95/46 trebuie interpretată în sensul că acțiunile menționate 
pot fi considerate o prelucrare a datelor cu caracter personal în 
scopuri jurnalistice potrivit articolului 9 din Directiva [95/46]?” 

 

http://www.youtube.com/
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Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 

Prin intermediul primei întrebări,  instanța de trimitere solicită în 
esență să se stabilească dacă legislația privind protecția datelor se 
aplică unei înregistrări video a unor agenți de poliție în incinta unei 
secții de poliție, în timpul unei audieri, și publicarea materialului 
video astfel înregistrat pe un site internet de materiale video pe care 
utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui. 
 
La această întrebare, CJUE a răspuns afirmativ (pct. 47). Printre 
argumentele reținute de CJUE se numără următoarele: (i)  imaginea 
unei persoane înregistrată de o cameră video constituie o „dată cu 
caracter personal” (pct. 31) din moment ce persoanele pot fi văzute 
și auzite (pct. 32)23; (ii)  o înregistrare video a unor persoane, stocată 
pe un echipament de înregistrare în mod continuu constituie o 
prelucrare de date cu caracter personal automata (pct. 34); (iii) 
operațiunea care constă în a încărca date cu caracter personal pe o 
pagină de internet trebuie considerată prelucrare de date cu caracter 
personal (pct. 37)24; (iv) excepțiile de la legislația privind protecția 
datelor cu caracter personal trebuie să facă obiectul unei 
interpretări stricte (pct. 41); (v) publicarea unui material video pe 
internet, accesibil unui număr nedefinit de personale, nu se înscrie 
în cadrul exercitării unei activități exclusiv personale sau 
domestice25 (pct. 43); (vi) legislația privind protecția datelor se 
aplică inclusiv în situația unor persoane aflate în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu (pct. 44); (vii) legislația privind protecția 
datelor protejează și funcționarii (pct. 45).  
 

 
23 Datele cu caracter personal sunt definite ca orice informații privind o 

persoană identificată sau identificabilă (art. 4 pct. 1 RGPD). Pentru mai 

multe informații despre identificarea directă sau indirectă a persoanelor 

vizate a se consulta, de exemplu, GL29, Avizul 4/2007 privind conceptul de 

date cu caracter personal, adoptat la 20 iunie 2007, Bruxelles, disponibil la 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288, link accesat 

01.12.2020.  
24 Potrivit art. 4 pct. 2 din RGPD, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set 

de operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
25 Art. 2 alin. (2) lit. c) RGPD prevede că RGPD nu se aplică în cadrul unei 

activități exclusiv personale sau domestice. Această excepție este de strictă 

interpretare. Pentru mai multe informații privind excepția activității exclusiv 

personale sau domestice în contextul supravegherii video a se consulta 
CEPD, Ghidul 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin 

mijloace video, Adoptat la 29 ianuarie 2020, disponibil la 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-

video_ro, link accesat 1.12.2020.  

 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_ro
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*** 
 
Prin intermediul celei de a doua întrebări,   instanța de trimitere 
solicită în esență să se stabilească dacă articolul 9 din Directiva 
95/46 trebuie interpretat în sensul că împrejurările de fapt precum 
cele din cauza principală, și anume înregistrarea video a unor agenți 
de poliție în incinta unei secții de poliție, în timpul unei audieri, și 
publicarea materialului video astfel înregistrat pe un site internet de 
materiale video pe care utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui 
constituie o prelucrare de date cu caracter personal în scopuri 
jurnalistice.  
 
La această întrebare CJUE a răspuns că „pot constitui o prelucrare de 
date cu caracter personal numai în scopuri jurnalistice 26, în sensul 
acestei dispoziții, atât timp cât reiese din acest material video că 
înregistrarea și publicarea menționate au ca unic scop aducerea la 
cunoștința publicului a unor informații, opinii sau idei, aspect a cărui 
verificare este de competența instanței de trimitere” (pct. 69) și că 
revine instanței naționale să realizeze de la caz la caz, o echilibrare 
corectă a celor două drepturi concurente: dreptul la libertatea de 
exprimare și dreptul la viață privată (63-66). Totodată, CJUE a 
subliniat că „pentru a se obține un echilibru între aceste două 
drepturi fundamentale, protecția dreptului fundamental la viață 
privată impune ca derogările și limitările protecției datelor (...) să fie 
efectuate în limitele strictului necesar” (pct. 64) și că „nu se poate 
exclude ca înregistrarea și publicarea materialului video în cauză, 
care au avut loc fără ca persoanele în cauză să fie informate cu privire 
la această înregistrare și la scopurile ei, să constituie o ingerință în 
dreptul fundamental la respectarea vieți private a acestor persoane, 
și anume a agenților de poliție care figurează în acest material video” 
(pct. 67). 

 
Legislație relevantă 

 

Art. 2 alin. (2) lit. c) RGPD, art. 4 pct. (1)-(2) RGPD, art. 85 RGPD, 

art. 7 din Legea 190/2018, considerentul (153) RGPD 

 
26 Legiuitorul român, prin art. 7 din Legea 190/2018 a derogat parțial de la 

prevederile RGPD pentru activitățile jurnalistice în situațiile în care datele au fost 

făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate 

de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al 

faptelor în care este implicată.  
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C-136/17, GC și alții (Lizibilitatea datelor sensibile), 

hotărârea din 24 septembrie 2019. 
ECLI:EU:C:2019:773 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

date speciale, date sensibile, date referitoare la „infracțiuni” și la 

„condamnări penale”, date cu caracter personal care figurează pe pagini web, 

motoare de căutare pe internet, prelucrarea datelor conținute pe site-uri web, 

scopuri jurnalistice, artistice sau literare, cerere de dezindexare 

 

 
Litigiul principal 

 
GC, AF, BH și ED au solicitat, fiecare, societății Google să dezindexeze, 
din lista de rezultate afișată de motorul de căutare operat de această 
societate ca răspuns la o căutare efectuată plecând de la numele lor 
respectiv, diverse linkuri care duc spre pagini web publicate de terți, 
ceea ce, totuși, societatea menționată a refuzat. 
 
GC a solicitat dezindexarea unui link care trimite la un fotomontaj 
satiric postat, sub pseudonim, la 18 februarie 2011 pe Youtube, în 
care aceasta apare alături de primarul unei comune căruia i-a fost 
directoare de cabinet și care evocă  în mod explicit relația intimă ce 
ar exista între ei, precum și impactul acestei relații asupra propriului 
său parcurs politic. Acest fotomontaj a fost postat cu ocazia 
campaniei electorale pentru alegerile cantonale la care GC era 
candidată la momentul respectiv. 
 
AF a solicitat dezindexarea unor linkuri care trimit la un articol din 
cotidianul Libération din 9 septembrie 2008, reprodus pe site-ul 
Centre contre les manipulations mentales (Centrul contra 
manipulărilor mentale, CCMM) (Franța), referitor la sinuciderea unei 
adepte a Bisericii Scientologice în luna decembrie a anului 2006. AF 
este menționat în acest articol în calitate de responsabil pentru 
relații publice al Bisericii Scientologice, profesie pe care a încetat să 
o exercite de atunci. 
 
 BH a solicitat dezindexarea unor linkuri care duc spre articole, în 
principal de presă, referitoare la cercetarea penală deschisă în luna 
iunie a anului 1995 cu privire la finanțarea Partidului Republican 
(PR) în cadrul căreia a fost pus sub acuzare împreună cu mai mulți 
oameni de afaceri și personalități politice.   
 
ED a solicitat dezindexarea unor linkuri care duc spre două articole 
publicate în Nice-Matin și în Le Figaro, care descriu ședința de 
judecată în materie penală în cursul căreia a fost condamnat la o 
pedeapsă de șapte ani de închisoare și la o pedeapsă complementară 
de zece ani de supraveghere socio-judiciară.  
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În urma refuzurilor exprimate de societatea Google cu privire la 
cererile lor de dezindexare, reclamanții din litigiile principale au 
sesizat CNIL cu plângeri prin care se solicita obligarea acestei 
societăți să procedeze la dezindexarea linkurilor în cauză.  
CNIL a respins plângerile. În aceste condiții, reclamanții din litigiile 
principale au formulat la instanța de trimitere, Conseil d’État 
(Consiliul de Stat, Franța), cereri îndreptate împotriva acestor 
refuzuri ale CNIL de a pune în întârziere Google pentru a proceda la 
dezindexările solicitate. Aceste cereri au fost conexate de instanța de 
trimitere. 
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat mai multe 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
„1)       Având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile 

specifice ale operatorului unui motor de căutare, interdicția pentru alți 
operatori de a prelucra date prevăzute la alineatele (1) și (5) ale 
articolului 8 din Directiva [95/46], sub rezerva excepțiilor prevăzute 
de acest text, se aplică și acestui operator în calitate de operator al 
prelucrării efectuate de respectivul motor de căutare? 

2)       În cazul unui răspuns afirmativ la [prima întrebare]: 

[a)]      [D]ispozițiile articolului 8 alineatele (1) și (5) din Directiva 
[95/46] trebuie interpretate în sensul că interdicția astfel 
aplicată, sub rezerva excepțiilor prevăzute de această directivă, 
operatorului unui motor de căutare de a prelucra date care 
intră sub incidența acestor dispoziții l-ar obliga să admită 
sistematic cererile de dezindexare a unor linkuri ce duc spre 
pagini web care conțin astfel de date? 

[b)]      [D]in această perspectivă, în ce mod sunt interpretate excepțiile 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (e) din 
Directiva [95/46] atunci când se aplică operatorului unui 
motor de căutare, având în vedere responsabilitățile, 
competențele și posibilitățile sale specifice? În special, un astfel 
de operator poate refuza admiterea unei cereri de dezindexare 
dacă acesta constată că linkurile în cauză duc spre conținuturi 
care, în cazul în care cuprind date care se încadrează în 
categoriile enumerate la alineatul (1) al articolului 8, intră de 
asemenea în domeniul de aplicare al excepțiilor prevăzute la 
alineatul (2) al aceluiași articol, în special [literele (a) și (e) ale 
acestui alineat]? 

[c)]      [D]e asemenea, dispozițiile [D]irectivei [95/46] trebuie 
interpretate în sensul că, atunci când linkurile a căror 
dezindexare este solicitată duc spre prelucrări de date cu 
caracter personal efectuate numai în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare care, ca atare, în temeiul articolului 9 din 
Directiva [95/46], pot colecta și prelucra date care se 
încadrează în categoriile menționate la articolul 8 alineatele 
(1) și (5) din această directivă, operatorul unui motor de 
căutare poate, pentru acest motiv, să refuze admiterea unei 
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cereri de dezindexare? 

3)       În cazul unui răspuns negativ la [prima întrebare]: 

[a)]      [C]are dintre cerințele specifice din Directiva [95/46] trebuie să 
fie îndeplinite de operatorul unui motor de căutare, având în 
vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile sale? 

[b)]      [Î]n cazul în care constată că paginile web, către care duc 
linkurile a căror dezindexare este solicitată, cuprind date a 
căror publicare, pe paginile respective, este ilegală, dispozițiile 
[D]irectivei [95/46] trebuie interpretate în sensul că: 

–        obligă operatorul unui motor de căutare să elimine aceste 
linkuri din lista de rezultate afișate în urma unei căutări 
efectuate plecând de la numele solicitantului; 

–        sau că implică numai luarea în considerare de către 
operator a acestei împrejurări pentru aprecierea 
temeiniciei cererii de dezindexare; 

–        sau că această împrejurare nu are impact asupra 
aprecierii pe care operatorul trebuie să o realizeze? 

În plus, dacă această împrejurare nu este inoperantă, în ce mod se 
poate aprecia legalitatea publicării datelor în litigiu pe pagini web ce 
provin din prelucrări care nu intră în domeniul de aplicare teritorial al 
[D]irectivei [95/46] și, prin urmare, al legislațiilor naționale care o pun 
în aplicare? 

4)       Oricare ar fi răspunsul la [prima întrebare]: 

[a)]      [I]ndiferent de legalitatea publicării datelor cu caracter 
personal pe pagina web către care duce linkul în litigiu, 
dispozițiile [D]irectivei [95/46] trebuie interpretate în sensul 
că: 

–        atunci când solicitantul stabilește că aceste date au 
devenit incomplete sau inexacte ori că nu sunt 
actualizate, operatorul unui motor de căutare trebuie 
să admită cererea de dezindexare corespunzătoare? 

–        mai precis, atunci când solicitantul demonstrează că, 
având în vedere derularea procedurii judiciare, 
informațiile cu privire la o etapă anterioară a 
procedurii nu mai corespund cu realitatea actuală a 
situației sale, operatorul unui motor de căutare este 
obligat să dezindexeze linkurile care duc spre pagini 
web ce conțin astfel de informații? 

[b)]      [D]ispozițiile articolului 8 alineatul (5) din Directiva [95/46] 
trebuie interpretate în sensul că informațiile privind punerea 
sub acuzare a unui individ sau care descriu un proces și 
condamnarea ce rezultă în urma acestuia constituie date 
referitoare la infracțiunile și la condamnările penale? În 
general, dacă o pagină web cuprinde date care dezvăluie 
condamnări sau proceduri judiciare la care a fost supusă o 
persoană fizică, ea intră în domeniul de aplicare al acestor 
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dispoziții?” 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în 
esență să se stabilească dacă interdicțiile referitoare la prelucrarea 
categoriilor speciale de date cu caracter personal27, menționate de 
aceste dispoziții, se aplică, sub rezerva excepțiilor, și operatorului 
unui motor de căutare (pct. 34).  
 
La această întrebare CJUE a răspuns afirmativ și a afirmat că 
interdicțiile referitoare la prelucrarea categoriilor speciale de date 
se aplică și unui motor de căutare în calitatea sa de operator, „cu 
ocazia unei verificări realizate de acest operator, sub controlul 
autorităților naționale competente, în urma unei cereri formulate de 
persoana vizată” (pct. 48).  
 
Pentru a se pronunța în sensul celor precizate anterior, CJUE a luat 
în calcul mai multe argumente printre care (i) activitatea unui motor 
de căutare care constă în a găsi informații publicate sau postate pe 
internet de terți, în a le indexa în mod automat, în a le stoca temporar  
și a le pune la dispoziția utilizatorilor de internet trebuie calificată 
drept „prelucrare a datelor cu caracter personal” (pct. 35); (ii) 
operatorul unui motor de căutare trebuie să asigure, în cadrul 
responsabilităților, al competențelor și al posibilităților sale, că 
această activitate îndeplinește cerințele legislației privind protecția 
datelor (pct. 37); (iii) legislația privind protecția datelor personale 
interzice, cu anumite excepții, prelucrarea datelor cu caracter 
personal care dezvăluie originea  rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum 
și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală (pct. 39); 
(iv) legislația privind protecția datelor prevede că prelucrarea 
datelor referitoare la infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de 
securitate se poate efectua numai sub controlul autorității publice 
sau dacă garanțiile corespunzătoare și specifice sunt prevăzute de 
dreptul intern, sub rezerva derogărilor pe care statul membru le  
poate acorda în temeiul dispozițiilor de drept intern care prevăd 

 
27 Categoriile speciale de date (art. 9 RGPD) sunt datele cu caracter personal care 

dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau 

convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele 

biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind 

sănătatea, datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane 

fizice. Alte categorii speciale de date sunt datele privitoare la condamnări și 

infracțiuni (art. 10 RGPD) și datele copiilor. Legiuitorul român a inclus în 

categoria datelor cu caracter special prin Legea 190/2018 și numărul de 
identificare național (CNP, serie și număr BI/CI, serie și număr pașaport, numărul 

de identificare al cardului național de asigurări de sănătate). Aceste categorii 

speciale de date au un regim mult mai strict de prelucrare față de categoriile 

obișnuite de date, iar datele prevăzute la art. 9 RGPD sunt, în principiu, interzise 

de a fi prelucrate, existând totuși anumite excepții legale instituite la art. 9 alin. 

(2) și (3) RGPD.  
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garanții corespunzătoare și specifice (pct. 40); (v) având în vedere 
caracterul sensibil al unor date, acestea necesită o protecție sporită 
(pct. 44). 
 
 
*** 

 
La cea de a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că (i) 
operatorul unui motor de căutare este în principiu obligat, sub 
rezerva excepțiilor, să admită cererile de dezindexare privind linkuri 
care duc spre pagini web pe care figurează date cu caracter  personal 
care se încadrează în categoriile speciale (pct. 69); (ii) un operator 
poate refuza să admită o cerere de dezindexare atunci când constată 
că linkurile în cauză duc spre conținuturi care includ date cu caracter 
personal care se încadrează în categoriile speciale atunci când 
prelucrarea se referă la date care sunt făcute publice de către 
persoanele vizate în mod manifest sau sunt necesare pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție cu 
condiția ca această prelucrare să îndeplinească ansamblul celorlalte 
condiții de legalitate, persoana vizată având dreptul de a se opune 
respectivei prelucrări din considerente întemeiate și legitime legate 
de situația sa particular (pct. 69); (iii) operatorul unui motor de 
căutare sesizat cu o cerere de dezindexare a unor categorii speciale 
de date trebuie să verifice dacă includerea acestui link în lista de 
rezultate care se afișează în urma unei căutări efectuate plecând de 
la numele acestei persoane, se dovedește strict necesară pentru 
protecția libertății de informare, pe baza tuturor elementelor 
relevante din speță și ținând seama de gravitatea ingerinței în 
drepturile fundamentale ale persoanei vizate la respectarea vieții 
private și la protecția datelor cu caracter personal (pct. 69) . 
 
 
*** 
 
Instanța nu a considerat necesar a răspunde la cea de-a treia 
întrebare, însă la a patra întrebare a răspuns în sensul următor: (i) 
informațiile referitoare la o procedură judiciară căreia i-a făcut 
obiectul o persoană fizică, precum și, dacă este cazul , cele referitoare 
la condamnarea care a rezultat din aceasta constituie date 
referitoare la „infracțiuni” și la „condamnări penale” în sensul 
legislației privind protecția datelor (pct. 79); (ii) operatorul unui 
motor de căutare este obligat să admită o cerere de dezindexare 
privind linkuri către pagini web pe care figurează asemenea 
informații atunci când aceste informații se referă la o etapă 
anterioară a procedurii judiciare în cauză și nu mai corespund 
situației actuale, în măsura în care se constată, în cadrul verificării 
motivelor de interes public major că, având în vedere ansamblul 
împrejurărilor speței, drepturile fundamentale ale persoanei vizate, 
garantate de articolele 7 și 8 din cartă, prevalează asupra celor ale 
utilizatorilor de internet potențial interesați, protejate de articolul 
11 din cartă (pct. 79) . 
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Legislație relevantă 
 

Art. 9 RGPD, art. 17 RGPD, art. 85 RGPD, art. 3, 4 și art. 7 din Legea 
nr. 190/2018, considerentele (51)-(56), (65)-(66) și (153) RGPD   
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C-40/17, Fashion ID, hotărârea din 29 iulie 2019 

ECLI:EU:C:2019:629 

 
Cuvinte-cheie 

 
noțiunea de operator, operatori asociați, consimțământul persoanei vizate, 

informarea persoanei vizate, Facebook, buton de „like” („îmi place”) 

 

 
Litigiul principal 

 
Fashion ID, întreprindere care comercializează online articole de 
modă, a inserat pe site-ul său internet modulul social „îmi place” al 
rețelei sociale Facebook.   
 

Atunci când un vizitator consultă site-ul internet al Fashion ID, date 
cu caracter personal ale acestui vizitator sunt, ca urmare a faptului 
că acest site integrează butonul menționat, transmise societății 
Facebook Ireland. Se pare că această transmitere se efectuează fără 
ca vizitatorul menționat să fie conștient de ea și indiferent dacă 
acesta este membru al rețelei Facebook sau a clicat pe butonul „îmi 
place” al Facebook.  
 
Verbraucherzentrale NRW, asociație de utilitate publică pentru 
apărarea intereselor consumatorilor, reproșează societății Fashion 
ID că a transmis societății Facebook Ireland date cu caracter 
personal aparținând vizitatorilor site-ului său internet, pe de o parte, 
fără consimțământul acestora din urmă și, pe de altă parte, cu 
încălcarea obligațiilor de informare prevăzute de dispozițiile 
referitoare la protecția datelor personale.  
 
Verbraucherzentrale NRW a introdus o acțiune în încetare la 
Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania împotriva societății 
Fashion ID pentru ca aceasta din urmă să pună capăt acestei practice, 
iar instanța a admis în parte acțiunea. 
 
Fashion ID a atacat această decizie la Tribunalul Regional Superior 
din Düsseldorf, Germania, instanța de trimitere. Facebook Ireland a 
intervenit în acest apel în susținerea Fashion ID. 
Verbraucherzentrale NRW a formulat, la rândul său, un apel incident 
prin care solicită extinderea condamnării societății Fashion ID 
pronunțate în primă instanță. 
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții șapte 
întrebări preliminare.  

 
 

Întrebările preliminare 
 

„1)      Dispozițiile articolelor 22, 23 și 24 din Directiva [95/46] se opun unei 
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reglementări naționale care, pe lângă dreptul de intervenție al 
autorităților de protecție a datelor și căile de atac ale persoanei 
afectate, recunoaște, în cazul unei încălcări, asociațiilor fără scop 
lucrativ de protecție a intereselor consumatorilor dreptul la acțiune 
împotriva autorului încălcării? 

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: 

2)      Într-un caz precum cel din speță, în care o persoană inserează un cod de 
programare în site-ul său internet care permite browser-ului 
utilizatorului să solicite conținuturi de la un terț și să transmită în acest 
scop date cu caracter personal către acest terț, persoana care 
inserează codul este «operator» în sensul articolului 2 litera (d) din 
Directiva [95/46], în cazul în care această persoană nu poate influența 
ea însăși respectiva operațiune de prelucrare a datelor? 

3)      În cazul unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare: articolul 2 litera 
(d) din Directiva [95/46] trebuie interpretat în sensul că 
reglementează exhaustiv răspunderea în așa fel încât se opune 
introducerii unei acțiuni civile împotriva unui terț care, cu toate că nu 
este «operator», este la originea operațiunii de prelucrare a datelor 
fără să o influențeze? 

4)      Cui îi aparțin «interesele legitime» care trebuie luate în considerare 
într-o situație precum cea din speță în cadrul unei examinări 
comparative a intereselor conform articolului 7 litera (f) din Directiva 
[95/46]? Trebuie luat în considerare interesul privind inserarea 
conținuturilor unor terți sau interesul terțului? 

5)      Cui trebuie să îi fie dat consimțământul prevăzut la articolul 7 litera (a) 
și la articolul 2 litera (h) din Directiva [95/46] într-o situație precum 
cea din speță? 

6)      Obligația de informare a persoanei vizate, prevăzută la articolul 10 din 
Directiva [95/46], revine, într-o situație precum cea din speță, și 
administratorului site-ului internet care a inserat conținutul unui terț, 
determinând astfel prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
un terț?” 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Cu privire la prima întrebare preliminară,  CJUE a răspuns că legislația 
privind protecția datelor nu se opune unei reglementări naționale 
care permite asociațiilor pentru apărarea intereselor 
consumatorilor să introducă acțiuni în justiție împotriva autorului 
prezumat al unei atingeri aduse protecției datelor cu caracter 
personal (pct. 63). 
 
 
*** 
 
Cu privire la cea de a doua întrebare preliminară,  CJUE răspuns că 
Facebook și Fashion ID sunt operatori asociați și a statuat că 
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„administratorul unui site internet precum Fashion ID, care 
inserează pe site-ul menționat un modul social care permite 
browser-ului vizitatorului acestui site să solicite conținuturi de la 
furnizorul modulului menționat și să transmită în acest scop acestui 
furnizor date cu caracter personal ale vizitatorului, poate fi 
considerat operator, în sensul articolului 2 litera (d) din Directiva 
95/46. Această calitate de operator este însă limitată la operațiunea 
sau la ansamblul operațiunilor de prelucrare de date cu caracter 
personal cărora el le stabilește efectiv scopurile și mijloacele, și 
anume colectarea și dezvăluirea prin transmitere a datelor în cauză” 
(pct. 85).  
 
Enumerăm, în cele ce urmează, o argumente reținute de CJUE 
respectiv (i) noțiunea de „operator” vizează persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal (pct. 65), obiectivul acestei 
dispoziții fiind „asigurarea, printr-o definiție largă a noțiunii de 
„operator”, a unei protecții eficiente și complete a persoanelor în 
cauză” (pct. 66); (ii) „o persoană fizică sau juridică ce influențează, 
în scopuri proprii, prelucrarea datelor cu caracter personal și 
participă, ca urmare a acestui fapt, la stabilirea scopurilor și a 
mijloacelor prelucrării respective poate fi considerată operator” 
(pct. 68); (iii) „responsabilitatea comună a mai multor actori pentru 
aceeași prelucrare, în temeiul acestei dispoziții , nu presupune ca 
fiecare dintre aceștia să aibă acces la datele cu caracter personal 
vizat” (pct. 69); (iv) „existența unei responsabilități comune nu 
înseamnă în mod necesar o răspundere echivalentă a diferitor actori 
pentru aceeași prelucrare a datelor cu caracter personal” (pct. 70); 
(v) „acești actori pot fi implicați în diferite stadii ale acestei 
prelucrări și în diferite grade, astfel încât nivelul de răspundere a 
fiecăruia dintre ei trebuie să fie evaluat ținând seama de toate 
împrejurările pertinente ale speței” (pct. 70), iar „o prelucrare de 
date cu caracter personal poate să fie constituită din una sau din mai 
multe operațiuni, fiecare dintre acestea vizând una dintre diversele 
etape pe care le poate cuprinde o prelucrare de date cu caracter 
personal” (pct. 72); (vi) „atunci când mai mulți actori stabilesc 
împreună scopurile și mijloacele unei prelucrări de date cu caracter 
personal, ei participă, în calitate de operatori, la această prelucrare” 
(pct. 73); (vii) „prin inserarea pe site-ul său internet a butonului „îmi 
place” al Facebook, Fashion ID pare să fi oferit societății Facebook 
Ireland posibilitatea de a obține date cu caracter personal ale 
vizitatorilor site-ului său internet” (pct. 75); (viii) noțiunea de 
prelucrare de date personale include colectarea și dezvăluirea prin 
transmitere a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului 
său internet (pct. 76); (ix) prin inserarea butonului de „like” („îmi 
place”) „Fashion ID influențează, pe de altă parte, în mod decisiv 
colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal ale 
vizitatorilor site-ului menționat în favoarea furnizorului 
respectivului modul, în speță Facebook Ireland, care, în absența 
inserării modulului menționat, nu ar fi avut loc” (pct. 78); (x) 
„inserarea de către Fashion ID a butonului „îmi place” al Facebook pe 
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site-ul său internet îi permite să optimizeze publicitatea pentru 
produsele sale și le face mai vizibile pe rețeaua socială Facebook 
atunci când un vizitator al site-ului său internet clichează pe butonul 
respectiv” (pct. 80); (xi) Facebook și Fashion ID sunt operatori 
asociați deoarece Fashion ID și Facebook Ireland „stabilesc, 
împreună, scopurile operațiunilor de colectare și de dezvăluire prin 
transmitere a datelor cu caracter personal” (pct. 81).  
 
 
*** 
 
Cu privire la cea de a patra întrebare preliminară, CJUE a răspuns că 
într-o situație în care un administrator de site inserează pe site un 
buton de „like” („îmi place”) de la Facebook sau alt modul extern 
asemănător, atât administratorul site-ului, cât și furnizorul 
modulului sunt obligați să urmărească, fiecare în parte, un interes 
legitim (pct. 97).   
Printre argumentele reținute de CJUE se numără  (1) orice prelucrare 
a datelor cu caracter personal trebuie, printre altele, să respecte unul 
dintre criteriile privind legitimitatea prelucrării datelor (pct. 93); 
(2) prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă 
prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim 
urmărit de operator sau de unul sau mai mulți terți, cu condiția ca 
acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate (pct. 94).  
 
 
*** 
 
La a cincea și a șasea întrebare, CJUE a răspuns că într-o situație în 
care un administrator de site inserează pe site un buton de „l ike” 
(„îmi place”) de la Facebook sau alt modul extern asemănător, acest 
administrator trebuie (1) să obțină consimțământul persoanelor 
vizate numai în ceea ce privește operațiunea sau ansamblul de 
operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal cărora 
administratorul menționat le stabilește scopurile și mijloacele; și (2) 
informeze persoana vizată doar cu privire la  operațiunea sau 
ansamblul de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal 
cărora el le stabilește scopurile și mijloacele (pct. 106).  
Pentru a se pronunța în sensul celor indicate anterior, CJUE a reținut, 
printre alte argumente, următoarele (1) calitate de operator este 
limitată la operațiunea sau la ansamblul operațiunilor de prelucrare 
de date cu caracter personal cărora el le stabilește efectiv scopurile 
și mijloacele (pct. 99); (2) obligația de a obține consimțământul 
persoanei vizate și obligația de a informa persoana vizată trebuie să 
privească operațiunea sau ansamblul operațiunilor de prelucrare de 
date cu caracter personal cărora operatorul le stabilește efectiv 
scopurile și mijloacele (pct. 100), iar aceste obligații nu se 
extind  operațiunilor de „prelucrare a datelor cu caracter personal 
care vizează celelalte stadii, anterioare sau ulterioare operațiunilor 
menționate, pe care le implică, eventual, prelucrarea de date cu 
caracter personal în cauză” (pct. 101).  



53  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

2018 
 

C-207/16, Ministerio Fiscal, hotărârea din 2 octombrie 
2018 

ECLI:EU:C:2018:788 

 
Cuvinte-cheie 

 
comunicații electronice, accesul autorităților naționale la date în scopuri 

de anchetă, confidențialitatea comunicațiilor electronice, pragul de gravitate a 

infracțiunii susceptibil să justifice accesul la date, tâlhărie, cartele SIM, cod 

IMEI 

 
 

Litigiul principal 
 

Domnul Hernández Sierra a depus o plângere la poliție pentru o 
tâlhărie, care a avut loc la 16 februarie 2015, în cursul căreia a fost 
rănit și i s-au furat portofelul și telefonul mobil.  
 
La 27 februarie 2015, poliția judiciară a sesizat judecătorul de 
instrucție cu o cerere prin care a solicitat obligarea diferitor 
furnizori de servicii de comunicații electronice să transmită 
numerele de telefon activate, între 16 februarie și 27 februarie 2015, 
cu codul referitor la identificatorul internațional al echipamentului 
mobil (denumit în continuare „codul IMEI”) al telefonului mobil furat, 
precum și datele cu caracter personal referitoare  la identitatea civilă 
a titularilor sau a utilizatorilor numerelor de telefon aferente 
cartelelor SIM activate cu acest cod, cum ar fi numele, prenumele și, 
dacă este cazul, adresa acestora.  
 
Judecătorul de instrucție a respins această cerere deoarece 
considerat că (1) măsura solicitată nu era utilă pentru identificarea 
autorilor infracțiuni; și (2) legea 25/2007 limita transmiterea 
datelor păstrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
la infracțiunile grave. 
 
Ministerul Public a declarat apel împotriva acestei ordonanțe la 
Curtea Provincială din Tarragona.  
 
Curtea Provincială din Tarragona a decis suspendarea judecării 
cauzei și a adresat Curții două întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

  1)      Caracterul suficient de grav al infracțiunilor, în calitate de criteriu care 
justifică ingerința în drepturile fundamentale consacrate la articolele 
7 și 8 din [cartă], poate fi determinat luând în considerare exclusiv 
pedeapsa care poate fi aplicată pentru infracțiunea care face obiectul 
urmăririi penale sau este necesar, în plus, să se identifice, în cadrul 
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comportamentului infracțional, un caracter prejudiciabil special în 
privința intereselor juridice individuale sau colective? 

  2)      După caz, în situația în care determinarea gravității infracțiunii exclusiv 
în funcție de pedeapsa aplicabilă ar fi conformă cu principiile 
fundamentale ale Uniunii aplicate de Curte în Hotărârea [din 8 aprilie 
2014, Digital Rights Ireland și alții, C-293/12 și C-594/12, 
EU:C:2014:238] ca standarde de control strict al Directivei [2002/58], 
care ar trebui să fie acest prag minim al gravității? Acesta ar fi 
compatibil cu o prevedere generală care stabilește un minim de trei 
ani de închisoare? 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a considerat că cele două întrebări trebuie analizate împreună 
și a apreciat faptul că instanța de trimitere a solicitat, în esență, să se 
stabilească dacă:  
 

(1) Accesul unor autorități publice la datele care vizează 
identificarea titularilor cartelelor SIM  activate cu un telefon 
mobil furat, cum ar fi numele, prenumele și, dacă este cazul, 
adresa acestor titulari, presupune o ingerință în drepturile 
fundamentale ale acestora din urmă, ingerință care prezintă 
o asemenea gravitate încât acest acces ar trebui să fie limitat 
la combaterea infracționalității grave? (pct. 48); și  
 

(2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, în 
funcție de ce criterii trebuie să fie apreciată gravitatea 
infracțiunii în cauză? (pct. 48).  

 
Cu titlu preliminar, CJUE a arătat că un accesul unor instituții publice 
la datele cu caracter personal ale unor persoane fizice constituie o 
ingerință în dreptul fundamental la respectarea vieții private, 
consacrat la articolul 7 din cartă, chiar în situația în care această 
ingerință nu poate fi calificată drept „gravă”. Mai departe Curtea 
arată că, pentru a se stabili existența unei ingerințe, nu este relevant 
dacă respectivele date au caracter sensibil sau dacă persoanele 
interesate au suferit eventuale inconveniente ca urmare a acestei 
ingerințe (pct. 51).  
 
În contextul litigiul principal, CJUE consideră că accesul poliției la 
datele respective (numărul de telefon corespunzător cartelei SIM, 
numele, prenumele, domiciliul) nu poate fi calif icată drept ingerință 
gravă în drepturile fundamentale ale omului garantate de art. 7 și 
art. 8 din cartă (pct. 60) deoarece, așa cum s-a arătat în 
circumstanțele cauzei (i) aceste date nu privesc comunicațiile 
persoanelor (pct. 59); (ii) aceste date nu permit localizarea (pct. 59); 
(iii) fără o verificare încrucișată care să conducă la anonimizarea 
persoanelor, nu se pot trage concluzii precise cu privire la viața 
intimă a persoanelor (pct. 60).  
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C-25/17, Martorii lui Iehova, hotărârea din 10 iulie 2018  
ECLI:EU:C:2018:551 

 
Cuvinte-cheie 

 
domeniul de aplicare, colectare de date cu caracter personal de către 

membrii unei comunități religioase, noțiunea de „sistem de evidență a datelor 

cu caracter personal”, noțiunea de operator, date demografice, comportament 

online, țintirea și profilarea utilizatorilor online, anonimizare 

 

 
Litigiul principal 

 
La 17 septembrie 2013, Comisia pentru protecția datelor a adoptat, 
la cererea responsabilului cu protecția datelor, o decizie prin care a 
interzis Comunității Martorilor lui Iehova să colecteze sau să 
prelucreze date cu caracter personal în cadrul activității de 
predicare din casă în casă efectuate de membrii săi fără respectarea 
condițiilor legale privind prelucrarea unor astfel de date.  În 
motivarea deciziei sale, Comisia pentru protecția datelor a 
considerat că colectarea datelor în discuție de către membrii 
Comunității Martorilor lui Iehova constituia o prelucrare de date cu 
caracter personal, în sensul legii respective, și că această comunitate, 
precum și membrii săi erau, împreună, operatori în ceea ce privește 
o astfel de prelucrare. 
 
Comunitatea Martorilor lui Iehova a sesizat Helsingin 
hallinto-oikeus (Tribunalul Administrativ din Helsinki, Finlanda) cu 
o acțiune împotriva acestei decizii. Prin hotărârea din 18 decembrie 
2014, această instanță a anulat decizia menționată pentru motivul, 
printre altele, că Comunitatea Martorilor lui Iehova nu era operator 
de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 523/1999, și că 
activitatea acesteia nu constituia o prelucrare nelegală a unor astfel 
de date. 
 
Responsabilul cu protecția datelor a atacat această hotărâre la 
Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă Supremă, Finlanda).  
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții mai multe întrebări 
preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
„1)      Excepțiile de la domeniul de aplicare al Directivei [95/46], prevăzute la 

articolul 3 alineatul (2) prima și a doua liniuță din aceasta, trebuie 
interpretate în sensul că activitatea de colectare și de prelucrare a 
datelor cu caracter personal de către membrii unei comunități 
religioase în cadrul predicării din casă în casă nu intră în domeniul de 
aplicare al directivei? În cadrul aprecierii aplicabilității [D]irectivei 
[95/46], ce importanță prezintă faptul că, pe de o parte, activitatea de 
predicare în cadrul căreia se colectează datele în discuție este 
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organizată de comunitatea religioasă și de congregațiile acesteia și, pe 
de altă parte, că aceasta este, în același timp, o practică religioasă 
individuală a membrilor comunității religioase respective? 

2)      Având în vedere considerentele (26) și (27) ale [D]irectivei [95/46], 
definiția noțiunii «sistem de evidență a datelor cu caracter personal», 
prevăzută la articolul 2 litera (c) din aceasta, trebuie interpretată în 
sensul că ansamblul datelor cu caracter personal (care includ numele 
și adresa, precum și alte date și caracteristici posibile referitoare la 
persoana respectivă) care nu au fost colectate în mod automatizat în 
contextul activității de predicare din casă în casă prezentate anterior 

a)      nu constituie un asemenea sistem de evidență, pentru motivul că 
fișele sau listele specifice ori alte sisteme comparabile de 
clasificare care facilitează căutarea nu sunt incluse în mod 
expres în definiția din Legea [nr. 523/1999] sau 

b)      constituie un asemenea sistem de evidență, întrucât datele 
necesare unei utilizări ulterioare, dată fiind destinația lor, pot 
în practică să fie recuperate cu ușurință și fără costuri excesive 
în sensul Legii [nr. 523/1999]? 

3)      Expresia «[…] care, singur sau împreună cu [alte persoane], stabilește 
scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 
[…]», de la articolul 2 litera (d) din Directiva [95/46], trebuie 
interpretată în sensul că o comunitate religioasă care organizează o 
activitate în cadrul căreia se colectează date cu caracter personal 
(printre altele prin repartizarea zonelor de acțiune între diferiții 
predicatori, prin urmărirea activității de predicare și prin ținerea unor 
registre de evidență a persoanelor care nu doresc să fie vizitate de 
predicatori) poate fi considerată operator de date cu caracter 
personal, în ceea ce privește activitatea de prelucrare a datelor 
personale efectuată de membrii comunității religioase, chiar dacă, 
potrivit comunității menționate, numai predicatorii individuali au 
acces la datele consemnate? 

4)      Dispoziția menționată, mai precis articolul 2 litera (d) din Directiva 
[95/46], trebuie interpretată în sensul că comunitatea religioasă poate 
fi calificată drept operator numai în cazul în care adoptă alte măsuri 
specifice, precum orientări sau instrucțiuni scrise, prin intermediul 
cărora gestionează colectarea de date, sau este suficient să se poată 
considera că aceasta este efectiv în măsură să gestioneze activitatea 
membrilor săi? 

La a treia și la a patra întrebare trebuie să se răspundă numai în cazul în 
care din răspunsurile date la prima și la a doua întrebare rezultă că Directiva 
[95/46] este aplicabilă în situațiile enunțate. La a patra întrebare trebuie să se 
răspundă numai în cazul în care, în lumina răspunsului la a treia întrebare, nu 
se poate exclude posibilitatea aplicării articolului 2 litera (d) din Directiva 
[95/46] în cazul unei comunități religioase.” 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Cu privire la prima întrebare preliminară, CJUE a statuat 
următoarele: „colectarea de date cu caracter personal efectuată de 
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membrii unei comunități religioase în cadrul unei activități de 
predicare din casă în casă și prelucrarea ulterioară a acestor date nu 
constituie nici prelucrare de date cu caracter personal efectuată în 
scopul exercitării unor activități prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 
prima liniuță din această directivă, nici prelucrare de date cu 
caracter personal efectuată de persoane fizice în scopul exercitării 
unei activități exclusiv personale sau domestice, în sensul articolului 
3 alineatul (2) a doua liniuță din dispoziția menționată” (pct. 51). Cu 
alte cuvinte, această activitate de prelucrare reprezintă o prelucrare 
în sensul legislației privind protecția datelor.  
 
Dintre argumentele reținute de Curte enumerăm (1) excepțiile de la 
domeniul de aplicare al legislației privind protecția datelor „trebuie 
să facă obiectul unei interpretări stricte” (pct. 37); (2) activitatea de 
predicare din casă în casă a membrilor unei comunități religioase nu 
are ca efect să confere activității respective un caracter exclusiv 
personal sau domestic (pct. 49), deoarece această activitate depășește 
sfera personală sau domestică (pct. 50), activitatea de răspândi 
credința Comunității Martorilor lui Iehova la alte persoane fiind 
orientată spre exteriorul sferei private a membrilor predicatori (pct. 
44), iar aceștia fac unele dintre datele colectate accesibile unui 
număr potențial nedeterminat de persoane (pct. 45).  
 
 
*** 
 
La a doua întrebare preliminară, CJUE a fost de părere că listele 
gestionate de congregațiile Comunității Martorilor lui Iehova se 
încadrează în noțiunea de „sistem de evidență” deoarece conțin „o 
serie de date cu caracter personal colectate în cadrul unei activități 
de predicare din casă în casă” și includ „numele și adresele, precum 
și alte informații referitoare la persoanele abordate”, iar „aceste date 
sunt structurate potrivit unor criterii determinate care permit în 
practică recuperarea lor cu ușurință  în scopul unei utilizări 
ulterioare. Pentru ca o astfel de serie de date să intre în sfera acestei 
noțiuni, nu este necesar ca ea să cuprindă fișe, liste specifice sau alte 
sisteme de căutare” (pct. 62).  
 
 
*** 
La a treia și a patra întrebare preliminară , CJUE a răspuns că „o 
comunitate religioasă [trebuie] să fie considerată operator, 
împreună cu membrii săi predicatori, în ceea ce privește prelucrarea 
unor date cu caracter personal efectuată de aceștia din urmă în 
cadrul unei activități de predicare din casă în casă organizate, 
coordonate și încurajate de această comunitate, fără să fie necesar ca 
respectiva comunitate să aibă acces la date și fără să fie necesar să 
se fi stabilit că ea a dat membrilor săi orientări scrise sau instrucțiuni 
referitoare la o astfel de prelucrare” (pct. 75).  
 
Redăm în cele ce urmează, în mod succint, argumentele CJUE: (1) 
„noțiunea „operator” vizează persoana fizică sau juridică care, 
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„singură sau împreună cu altele”, stabilește scopurile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal” (pct. 65); (2) definiția 
largă a noțiunii „operator” are scopul de a oferi o protecție eficientă 
și completă a persoanelor (pct. 66); (3) o persoană fizică sau juridică 
care influențează, în scopuri proprii, prelucrarea datelor cu caracter 
personal și care participă, ca urmare a acestui fapt, la stabilirea 
scopurilor și a mijloacelor prelucrării respective poate fi considerată 
ca fiind operator (pct. 68); (4) „responsabilitatea comună a mai 
multor actori pentru aceeași prelucrare, în temeiul acestei dispoziții, 
nu presupune ca fiecare dintre aceștia să aibă acces la datele cu 
caracter personal vizate” (pct. 69); (5) „colectarea de date cu 
caracter personal referitoare la persoanele abordate și prelucrarea 
lor ulterioară servesc la realizarea obiectivului Comunității 
Martorilor lui Iehova, care constă în difuzarea credinței acesteia, și, 
prin urmare, sunt efectuate de membrii săi predicatori în scopuri 
proprii acestei comunități” (pct. 71).  
 

 
 
 
 

  



59  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

 
C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, 

hotărârea din 5 iunie 2018 
ECLI:EU:C:2018:388 

 
Cuvinte-cheie 

 
Facebook, dezactivarea unei pagini de Facebook, operatori asociați, 

noțiunea de operator de date cu caracter personal, autorități de supraveghere, 
cookies, rețele sociale, competența autorității de supraveghere, competența de 

investigare, investigații 

 

 
Litigiul principal 

 
Wirtschaftsakademie oferă servicii de formare prin intermediul unei 
pagini pentru fani găzduite de Facebook.  
 
Administratorii paginilor pentru fani pot obține date statistice 
anonime privind vizitatorii acestor pagini cu ajutorul unei funcții 
intitulate „Facebook Insight” puse în mod gratuit la dispoziția lor de 
Facebook potrivit condițiilor de utilizare care nu pot fi  modificate. 
Aceste date sunt colectate cu ajutorul unor fișiere-martori (denumite 
în continuare „cookies”) care conțin, fiecare, câte un cod de utilizator 
unic, active timp de doi ani și salvate de Facebook pe discul dur al 
calculatorului sau pe orice alt suport al vizitatorilor paginii pentru 
fani. Codul de utilizator, care poate stabili o legătură cu datele de 
conectare ale utilizatorilor înregistrați pe Facebook, este colectat și 
prelucrat în momentul deschiderii paginilor pentru fani.  
 
În cursul anului 2011, Autoritatea de supraveghere din Germania a 
somat Wirtschaftsakademie să dezactiveze pagina pentru fani pe 
care a creat-o pe Facebook la adresa 
www.facebook.com/wirtschaftsakademie, sub sancțiunea unei 
penalități cu titlu cominatoriu în cazul neexecutării în termenul 
stabilit, pentru motivul că nici Wirtschaftsakademie, nici Facebook 
nu informau vizitatorii paginii pentru fani că acesta din urmă colecta, 
cu ajutorul unor cookies, informații cu caracter personal care îi vizau 
și că acestea prelucrau apoi respectivele informații. 
Wirtschaftsakademie a introdus o reclamație împotriva acestei 
decizii, arătând în esență că ea nu răspundea, în raport cu dreptul 
aplicabil protecției datelor, nici de prelucrarea datelor efectuată de 
Facebook, nici de cookie-urile instalate de acesta din urmă. 
 
Prin decizia din 16 decembrie 2011, ULD a respins această 
reclamație.  
 
 Wirtschaftsakademie a introdus o acțiune împotriva acestei decizii 
la Tribunalul Administrativ, Germania, susținând că prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată de Facebook nu poate să îi fie 
imputată și că ea nu a însărcinat nicidecum Facebook să procedeze 
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la prelucrarea unor date pe care le-ar controla sau pe care le-ar putea 
influența.  
 
Prin hotărârea din 9 octombrie 2013, Tribunalul Administrativ a 
anulat decizia atacată pentru motivul, în esență, că administratorul 
unei pagini pentru fani pe Facebook nefiind un organism responsabil 
în sensul articolului 3 alineatul (7) din BDSG, Wirtschaftsakademie 
nu putea fi destinatara unei măsuri luate în temeiul articolului 38 
alineatul (5) din BDSG. 
 
Tribunalul Administrativ Superior, Germania a respins ca nefondat 
apelul introdus de ULD împotriva acestei hotărâri.  
ULD a introdus un recurs la Curtea Administrativă Federală, 
Germania.  
 
Curtea Administrativă Federală este de părere că 
Wirtschaftsakademie nu poate fi considerată ea însăși ca fiind 
operator al datelor. Această instanță apreciază totuși că noțiunea 
amintită trebuie să fie, în principiu, interpretată în mod extensiv în 
interesul unei protecții eficiente a dreptului la viață private. 
Totodată, această instanță are îndoieli cu privire la competențele de 
care dispune ULD în cazul de față în raport cu Facebook Germany, 
având în vedere că responsabil pentru colectarea și pentru 
prelucrarea datelor personale în cadrul grupului Facebook este, la 
nivelul Uniunii, Facebook Ireland. În sfârșit, instanța menționată are 
îndoieli cu privire la incidența, în vederea exercitării competențelor 
de intervenție ale ULD, a aprecierilor făcute de autoritatea de  
supraveghere de care ține Facebook Ireland în legătură cu legalitatea 
prelucrării datelor personale în discuție.  
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții șase 
întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Articolul 2 litera (d) din Directiva [95/46] trebuie interpretat în sensul 
că reglementează în mod definitiv și exhaustiv răspunderea sau 
responsabilitatea pentru încălcările normelor în materie de protecție 
a datelor sau în sensul că, în cadrul unor raporturi etapizate cu 
furnizorii de informații, «măsurile adecvate» vizate la articolul 24 din 
[această directivă] și «competențele efective de intervenție» vizate la 
articolul 28 alineatul (3) a doua liniuță din [aceasta] permit ca, în 
cadrul selecției unui operator al ofertei sale de informații, să răspundă 
și o autoritate care nu este responsabilă de prelucrarea datelor în 
sensul articolului 2 litera (d) din [directiva menționată]? 

2)      Din obligația care incumbă statelor membre potrivit articolului 17 
alineatul (2) din Directiva [95/46], mai precis de a prevedea ca 
operatorul, dacă prelucrarea este efectuată pe seama sa, «să aleagă o 
persoană care să prezinte suficiente garanții referitoare la măsurile de 
securitate tehnică și de organizare privind prelucrarea care urmează 
să fie efectuată», rezultă per a contrario că în alte condiții de utilizare, 
în care prelucrarea datelor nu este efectuată pe seama operatorului în 
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sensul articolului 2 litera (e) din [această directivă], nu există obligația 
unei alegeri atente, iar o asemenea obligație nu poate fi întemeiată nici 
pe dreptul național? 

3)      În temeiul articolului 4 și al articolului 28 alineatul (6) din Directiva 
[95/46], în situațiile în care o societate-mamă stabilită în afara Uniunii 
Europene are filiale cu personalitate juridică proprie în mai multe 
state membre (societăți-fiică), autoritatea de supraveghere dintr-un 
stat membru (în speță Germania) este competentă să exercite 
competențele care i-au fost transferate în temeiul articolului 28 
alineatul (3) din [aceasta] împotriva unei filiale stabilite pe teritoriul 
acestui stat membru, atunci când această filială răspunde numai de 
promovarea și de vânzarea de spații publicitare și de alte măsuri de 
marketing adresate locuitorilor acestui stat membru, iar în 
conformitate cu repartizarea îndatoririlor în cadrul grupului, de 
colectarea și de prelucrarea datelor cu caracter personal pe întregul 
teritoriu al Uniunii Europene și, astfel, inclusiv în acest stat membru 
(în speță Germania) răspunde exclusiv filiala autonomă 
(societatea-fiică) din alt stat membru (în speță Irlanda), atunci când 
decizia efectivă privind prelucrarea datelor este adoptată în fapt de 
societatea-mamă? 

4)      Articolul 4 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (3) din Directiva [95/46] 
trebuie interpretate în sensul că, în cazurile în care operatorul deține 
o filială pe teritoriul unui stat membru (în speță Irlanda) și o altă filială 
cu personalitate juridică proprie pe teritoriul altui stat membru (în 
speță Germania), iar aceasta din urmă răspunde printre altele de 
vânzarea de spațiu de publicitate, activitatea sa fiind orientată către 
locuitorii acestui stat, autoritatea de supraveghere competentă din 
acest alt stat membru (în speță Germania) poate lua măsuri și adopta 
decizii privind punerea în aplicare a normelor de protecție a datelor și 
împotriva filialei (din Germania) care, potrivit repartizării 
îndatoririlor și responsabilităților în cadrul grupului, nu răspunde de 
prelucrarea datelor sau numai autoritatea de supraveghere din statul 
membru pe teritoriul căruia este stabilită filiala care răspunde de acest 
domeniu în cadrul grupului (în speță Irlanda) poate lua asemenea 
măsuri și adopta asemenea decizii? 

5)      Articolul 4 alineatul (1) litera (a) și articolul 28 alineatele (3) și (6) din 
Directiva [95/46] trebuie interpretate în sensul că, în cazurile în care 
autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru (în speță 
Germania) se îndreaptă împotriva unei persoane sau a unui organism 
care își exercită activitatea pe teritoriul său în temeiul articolului 28 
alineatul (3) din [această directivă], din cauza lipsei de atenție la 
alegerea unui terț implicat în procesul de prelucrare a datelor (în speță 
Facebook), pentru motivul că acest terț a încălcat normele de protecție 
a datelor, autoritatea de supraveghere care ia această măsură (în speță 
Germania) este obligată să respecte aprecierea referitoare la legislația 
privind protecția datelor efectuată de autoritatea de supraveghere din 
celălalt stat membru în care se află sediul filialei terțului operator (în 
speță Irlanda), în sensul că, în cadrul aprecierii sale juridice, nu poate 
deroga de la aprecierea acestei autorități sau autoritatea de 
supraveghere implicată (în speță Germania) poate verifica în mod 
independent legalitatea prelucrării datelor de către un terț stabilit în 
alt stat membru (în speță Irlanda), ca un aspect cu titlu preliminar? 

6)      În ipoteza în care autoritatea de supraveghere interesată (în speță 
Germania) [ar putea] efectua o verificare independentă: articolul 28 
alineatul (6) a doua teză din Directiva [95/46] trebuie interpretat în 
sensul că această autoritate de supraveghere poate exercita 
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competențele efective de intervenție conferite în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (3) din [această] directivă împotriva unei 
persoane sau a unui organism de pe teritoriul său în temeiul 
răspunderii lor pentru încălcarea normelor de protecție a datelor 
săvârșită de terțul stabilit pe teritoriul altui stat membru numai atunci 
când a solicitat anterior autorității de supraveghere din celălalt stat 
membru (în speță Irlanda) să își exercite competențele? 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La prima și a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că 
administratorul unei pagini găzduite pe o rețea socială se încadrează 
în noțiunea de „operator” în sensul legislației privind protecția 
datelor (pct. 44) și că acest administrator este, împreună cu 
Facebook, operator asociat cu privire la activitățile comune de 
prelucrare (pct. 39).  
 
*** 
 
Redăm în cele ce urmează o parte din argumentele Curții, respectiv 
(1) legislația privind protecția datelor definește „în mod larg 
noțiunea „operator” ca vizând persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal”, urmărindu-se, prin această definiție 
extinsă, o protecție eficientă și completă a persoanelor (pct. 27-28); 
(2) noțiunea de operator „nu face trimitere în mod necesar la un 
organism unic și poate privi mai mulți actori care participă la această 
prelucrare, fiecare dintre ei fiind în acest caz supus dispozițiil or 
aplicabile în materie de protecție a datelor” (pct. 29); (3) Facebook 
Inc. și  Facebook Ireland intră sub noțiunea de „operator” (pct. 30); 
(4) un utilizator obișnuit de Facebook nu este, în general, operator 
de date cu caracter personal, însă administratorul unei pagini de 
Facebook oferă Facebook posibilitatea de a plasa cookies pe 
calculatorul sau pe orice alt aparat al persoanei care a vizitat pagina 
sa pentru fani, indiferent dacă această persoană dispune sau nu 
dispune de un cont Facebook (pct. 35); (5) un administrator al unei 
pagini de Facebook poate, cu ajutorul unor filtre, să definească 
anumite criterii și „chiar să desemneze categoriile de persoane care 
urmează să facă obiectul exploatării datelor lor cu caracter personal 
de către Facebook” (pct. 36); (6) deși statisticile sunt trimise în 
formă anonimizată la administratorul pagini de Facebook, Curtea 
subliniază faptul că „atunci când există o responsabilitate comună a 
mai multor operatori pentru aceeași prelucrare, ca fiecare să aibă 
acces la datele cu caracter personal vizate” (pct. 38); (7) prin 
acțiunea de stabilire a unor parametri în funcție de audiența țintă, 
administratorul unei pagini de Facebook participă la stabilirea 
scopurilor și a mijloacelor de prelucrare ale Facebook cu privire la  
datele personale ale vizitatorilor, așadar administratorul trebuie 
calificat drept operator împreună cu Facebook (pct. 39), cei doi 
având o responsabilitate comună cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal (pct. 42).   
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*** 
 

La a treia și la a patra întrebare preliminară, CJUE a răspuns că 
„articolele 4 și 28 din Directiva 95/46 trebuie să fie interpretate în 
sensul că, atunci când o întreprindere stabilită în afara Uniunii 
dispune de mai multe sedii în diferite state membre, autoritatea de 
supraveghere a unui stat membru este abilitată să exercite 
competențele [competențe de investigare, competențe de 
intervenție, competența de a acționa în justiție etc.] pe care i le 
conferă articolul 28 alineatul (3) din această directivă în privința 
unui sediu al acestei întreprinderi situat pe teritoriul acestui stat 
membru, deși, potrivit repartizării misiunilor în cadrul grupului, pe 
de o parte, acest sediu răspunde doar de vânzarea de spații 
publicitare și de alte activități de marketing pe teritoriul statu lui 
membru menționat și, pe de altă parte, răspunderea exclusivă a 
colectării și a prelucrării datelor cu caracter personal incumbă, 
pentru întregul teritoriu al Uniunii, unui sediu situat într-un alt stat 
membru” (pct. 64).  
 
 
*** 
 
La a cincea și la a șasea întrebare preliminară CJUE a răspuns în 
sensul următor: „atunci când autoritatea de supraveghere a unui stat 
membru intenționează să exercite în privința unui organism stabilit 
pe teritoriul acestui stat membru competențele de intervenție 
prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din această directivă ca urmare 
a unor atingeri aduse normelor referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal, săvârșite de un terț operator al acestor date care 
are sediul în alt stat membru, această autoritate de supraveghere 
este competentă să aprecieze, în mod autonom în raport cu 
autoritatea de supraveghere a acestui din urmă stat membru, 
legalitatea unei astfel de prelucrări de date și își poate exercita 
competențele de intervenție în privința organismului stabilit pe 
teritoriul său”. 
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2017 
 

C-434/16, Nowak, hotărârea din 20 decembrie 2017 
ECLI:EU:C:2017:994 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

noțiunea de date cu caracter personal, răspunsuri scrise la un examen, 

drept de acces, drept de rectificare, observațiile examinatorului, cerere de acces 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Nowak, în calitate de expert contabil stagiar, a promovat 
examenele de contabilitate de gradul întâi, precum și trei dintre 
examenele de gradul al doilea organizate de Institute of Chartered 
Accountants of Ireland (ordinul irlandez al experților contabili, 
denumit în continuare „ordinul experților contabili”). El nu a 
promovat însă examenul de „finanțe strategice și contabilitate de 
gestiune”, care lăsa candidaților posibilitatea de a utiliza documente 
(examen cu cărțile deschise).  
 
În urma celui de al patrulea eșec al său la acest examen, în toamna 
anului 2009, domnul Nowak a depus, într-o primă etapă, o plângere 
prin care urmărea contestarea rezultatului acestuia. După 
respingerea acestei plângeri în luna martie 2010, el a formulat în 
luna mai 2010, în temeiul articolului 4 din Legea privind protecția 
datelor, o cerere de acces care viza ansamblul datelor cu caracter 
personal care îl privesc, deținute de ordinul experților contabili.  
Ordinul experților contabili i-a comunicat domnului Nowak 17 
documente, însă a refuzat să îi transmită foaia sa de examinare, 
pentru motivul că aceasta nu conținea date cu caracter personal,  în 
sensul Legii privind protecția datelor.  
 
În aceste condiții, domnul Nowak s-a adresat comisarului pentru 
protecția datelor în vederea contestării temeiniciei motivului de 
refuz al comunicării foii sale de examinare. În luna iunie 2010, acesta 
i-a răspuns printr-un e-mail arătând, printre altele, că, „în general, 
foile de examinare nu sunt luate în considerare [în scopul protecției 
datelor] […] întrucât, în general, aceste documente nu constituie date 
cu caracter personal”. 
Domnul Nowak a formulat o acțiune împotriva acestei decizii în fața 
Circuit Court (Tribunalul de Circuit, Irlanda). Acest tribunal a statuat 
că acțiunea era nefondată, din moment ce foaia de examinare nu 
constituia o dată cu caracter personal.  
 
Domnul Nowak a formulat o cale de atac împotriva hotărârii 
tribunalului menționat în fața High Court (Înalta Curte, Irlanda), care 
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însă a confirmat această hotărâre. Hotărârea High Court (Înalta 
Curte) a fost confirmată, la rândul său, de către Court of Appeal 
(Curtea de Apel, Irlanda). Supreme Court (Curtea Supremă, Irlanda), 
care a autorizat recursul împotriva hotărârii Court of Appeal (Curtea 
de Apel), a constatat inadmisibilitatea acțiunii formulate de domnul 
Nowak împotriva deciziei comisarului pentru protecția datelor.  
Cu toate acestea, întrucât avea îndoieli cu privire la posibilitatea ca 
o foaie de examinare să constituie o dată cu caracter personal, în 
sensul Directivei 95/46, Supreme Court (Curtea Supremă) a hotărât 
să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții două întrebări 
preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Informațiile înregistrate în răspunsul/ca răspuns dat de un candidat în 

timpul unui examen profesional pot constitui date cu caracter 
personal, în sensul Directivei 95/46? 

2)      În cazul în care răspunsul la prima întrebare este că toate sau unele 
dintre aceste informații pot fi date cu caracter personal, în sensul 
Directivei 95/46, ce factori sunt relevanți pentru a stabili în fiecare caz 
în parte dacă o astfel de foaie de examinare constituie date cu caracter 
personal și ce importanță ar trebui să fie acordată acestor factori? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a considerat că cele două întrebări trebuie 
analizate împreună. La cele două întrebări, CJUE a răspuns că 
legislația privind protecția datelor trebuie interpretată în sensul că 
„în condiții precum cele în discuție în litigiul principal , răspunsurile 
scrise furnizate de un candidat în cadrul unui examen profesional și 
eventualele observații ale examinatorului referitoare la aceste 
răspunsuri constituie date cu caracter personal , în sensul acestei 
dispoziții” (pct. 62).  
 
Cele mai importante argumente reținute  de CJUE pentru a ajunge la 
această concluzie au fost următoarele:  (i) datele cu caracter personal 
sunt „orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă” (pct. 28), iar noțiunea datelor cu caracter 
personal „înglobează potențial orice tip de informații, atât obiective, 
cât și subiective, sub formă de opinii sau de aprecieri, cu condiția ca 
acestea să fie „referitoare” la persoana în cauză”; (pct. 34);  (ii) „un 
candidat la un examen profesional este o persoană fizică ce poate fi 
identificată fie direct, în baza numelui său, fie indirect, în baza unui 
număr de identificare, care sunt consemnate pe foaia de examinare 
sau pe pagina de gardă a acestei foi” (pct. 29); (iii) răspunsurile 
scrise furnizate de un candidat la un examen profesional constituie 
date cu caracter personal (pct. 36-41); (iv) observațiile 
examinatorului referitoare la răspunsurile candidatului, constituie 
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date cu caracter personal (pct. 42-44) deoarece, printre alte 
argumente, „conținutul acestor observații reflectă opinia sau 
aprecierea examinatorului cu privire la performanțele individuale 
ale candidatului în cadrul examenului, în special cu privire la 
cunoștințele și la competențele sale în domeniul vizat” (pct. 43); (v) 
candidații au drepturile de acces și de rectificare cu privire la 
răspunsurile scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen 
profesional și a eventualelor observații ale examinatorului care se 
referă la acestea (pct. 51), precum și un drept de ștergere (pct. 55).  
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C-73/16, Puškár, hotărârea din 27 septembrie 2017 

ECLI:EU:C:2017:725 
 

 
Cuvinte-cheie 

 
listă de date cu caracter personal, perceperea impozitului, legalitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal, combaterea fraudei fiscale, interesul 

public al operatorului, măsuri tehnice și organizatorice adecvate, dreptul la un 

proces echitabil, principiul proporționalității, principiul necesității 

 

 
Litigiul principal 

 
Direcția finanțelor și Biroul de combatere a criminalității financiare 
au întocmit o listă care cuprindea numele a 1227 de persoane fizice 
desemnate de aceste autorități prin expresia „biele kone” („cai albi”), 
expresie utilizată pentru desemnarea unei persoane care are 
calitatea de interpus în ocuparea funcțiilor de conducere.  
 
Domnul Puškár a solicitat Curții Supreme a Republicii Slovace  să nu 
înscrie numele său în lista în litigiu sau în orice altă listă similară, 
precum și să elimine orice mențiune care îl privește de pe aceste liste 
și din sistemul informatic al administrației financiare.  
Instanța de trimitere a constat că lista în litigiu a fost protejată 
împotriva „dezvăluirii sau accesului neautorizat” prin măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate.  
 
Ca urmare a unor demersuri constituționale formulate domnul 
Puškár, Curtea Constituțională a Republicii Slovace a decis că la 
Curtea Supremă a Republicii Slovace s-au încălcalt mai multe 
drepturi fundamentale respectiv, printre altele, dreptul la un proces 
echitabil, dreptul la respectarea vieții private, precum și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. În consecință, Curtea 
Constituțională a Republicii Slovace a anulat ansamblul acestor 
decizii în discuție ale Najvyšší súd Slovenskej republiky (Curtea 
Supremă a Republicii Slovace) și a trimis cauzele spre rejudecare la 
instanța menționată, amintindu-i că era ținută de jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de protecție a 
datelor cu caracter personal. 
 
Or, potrivit Curții Supreme a Republicii Slovace, Curtea 
Constituțională a Republicii Slovace nu a luat în considerare 
jurisprudența pertinentă a Curții cu privire la aplicarea dreptului 
Uniunii în materie de protecție a datelor cu caracter personal.  
Instanța a hotărât suspendarea cauzei și a adresat Curții mai multe 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 
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1)      Articolul 47 primul paragraf din cartă, potrivit căruia orice persoană ale 

cărei drepturi au fost încălcate, în speță dreptul la respectarea vieți 
private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
prevăzut de articolul 1 alineatul (1) și de alte dispoziții ale Directivei 
95/46, are dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe 
judecătorești cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 47 
menționat, se opune unei dispoziții naționale care condiționează 
exercitarea unei astfel de căi de atac în fața unei instanțe 
administrative de cerința ca reclamantul, pentru a-și proteja propriile 
drepturi și libertăți, să epuizeze în prealabil căile de atac prevăzute de 
dispozițiile unei lex specialis cum este Legea slovacă privind 
reclamațiile administrative? 

2)      Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a 
secretului comunicațiilor, prevăzut la articolul 7, precum și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolul 8 din cartă, 
pot fi interpretate, în cazul unei pretinse încălcări a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal, pus în aplicare, în ceea ce 
privește Uniunea Europeană, în principal prin Directiva 95/46 [și care 
implică] printre altele: 

–        obligația statelor membre de a proteja dreptul la respectarea 
vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal [articolul [1] alineatul (1)], 

–        dreptul statelor membre de a dispune prelucrarea datelor cu 
caracter personal atunci când este necesară pentru aducerea la 
îndeplinire a unei sarcini de interes public [articolul 7 litera 
(e)] sau pentru realizarea interesului legitim urmărit de 
operator sau de unul ori mai mulți terți cărora le sunt 
comunicate datele și 

–        o competență [de limitare] excepțională a statelor membre 
[articolul 13 alineatul (1) literele (e) și (f)], dacă o astfel de 
limitare constituie o măsură necesară pentru a proteja un 
interes economic sau financiar important al unui stat membru 
sau al Uniunii Europene, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, 

în sensul că un stat membru nu poate să întocmească, fără 
consimțământul persoanei în cauză, liste de date cu caracter personal 
în scopul perceperii impozitului, astfel încât colectarea de date cu 
caracter personal aflate la dispoziția unei autorități publice în scopul 
combaterii fraudei fiscale este în sine riscantă? 

3)      O listă a unei autorități fiscale a unui stat membru, care conține datele cu 
caracter personal ale reclamantului și a cărei confidențialitate a fost 
garantată prin măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate 
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii 
sau accesului neautorizat, în sensul articolului 17 alineatul (1) din 
Directiva 95/46, pe care reclamantul a obținut-o fără consimțământul 
legal al respectivei autorități fiscale a statului membru, poate fi 
considerată un mijloc de probă nelegal, a cărui prezentare trebuie să 
fie respinsă de instanța națională în conformitate cu principiul de 
drept al Uniunii privind dreptul la un proces echitabil prevăzut la 
articolul 47 al doilea paragraf din cartă? 

4)      Este conformă cu dreptul menționat la o cale de atac efectivă și la un 
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proces echitabil (prevăzut în special la articolul 47 din cartă) o 
modalitate de a proceda a instanței naționale potrivit căreia, în cazul 
în care, în cauza cu care este sesizată, există divergențe între 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și răspunsul dat 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ea acordă prioritate poziției 
exprimate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din TUE 
și cu articolul 267 din TFUE? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La prima întrebare preliminară,  CJUE a răspuns că art. 46 din cartă 
nu se opune unei legislații naționale care condiționează exercitarea 
unei căi de atac în instanța de epuizarea prealabilă a căilor de atac 
administrative disponibile în situația unor atingeri aduse  dreptului 
la protecția datelor cu caracter personal în măsura în care se 
respectă mai multe condiții, printre care (i) să nu se afecteze în mod 
disproporționat dreptul la o cale de atac efectivă; (ii) căile de atac 
administrative disponibile să nu determine o întârziere substanțială; 
(iii) căile de atac administrative să nu determine suspendarea 
prescripției drepturilor și să nu presupună cheltuieli excesive (pct. 
76).  
 
La a treia întrebare preliminară, CJUE a răspuns că art. 47 din cartă 
se opune ca o instanță națională să respingă ca mijloc de probă a unei 
încălcări a protecției datelor cu caracter personal o listă care a fost 
obținută fără consimțământul, impus de lege, al operatorului acestor 
date, cu excepția cazului în care o astfel de respingere este prevăzută 
de legislația națională și respectă atât conținutul esențial al dreptului 
la o cale de atac efectivă, cât și principiul proporționalității (pct. 98). 
 
Cu privire la a doua întrebare preliminară,  CJUE a statuat că 
legislația privind protecția datelor nu se opune unei prelucrări de 
date de către autorități din rațiuni de ordin fiscal (perceperea 
impozitului sau combaterea fraudei fiscale) prin întocmirea unei 
liste atâta timp cât (i) aceste autorități au fost investite cu sarcini de 
interes public; (ii) întocmirea listei este necesară atingerii 
interesului public; (iii) persoanele în cauză figurează în mod 
întemeiat pe lista menționată; și (iv) se respectă toate condițiile de 
legalitate a prelucrării impuse de legislația privind protecția datelor 
cu caracter personal (pct. 117). 
 
Pentru a ajunge la această concluzie, CJUE a luat în calcul mai mulți 
factori, dintre care enumerăm (i) crearea unei liste de către 
instituțiile publice precum cea din litigiu constituie o „prelucrare a 
datelor cu caracter personal (pct. 103); (ii) și această prelucrare 
trebuie să respecte unul dintre criteriile privind legalitatea 
prelucrării (pct. 104); interesul public fiind unul dintre aceste 
criterii (pct. 106); (iii) rațiuni fiscale ca perceperea impozitului și 
combaterea fraudei fiscal trebuie să fie considerate ca aparținând 
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unui interes public în sensul legislației privind protecția datelor (pct. 
108); (iv) întocmirea acestei liste trebuie să fie necesară pentru 
atingerea interesului legitim, iar obligația de a verifica respectarea 
condiției necesității revine instanței de trimitere (pct. 111). (v) este 
necesară respectarea principiului proporționalității deoarece 
derogările de la datelor cu caracter personal și limitările acesteia să 
fie efectuate în limitele strictului necesar.   
 

CJUE a considerat că a patra întrebare preliminară este inadmisibilă.  
 
 

 
 
 

  



73  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

C-13/16, Rīgas satiksme, hotărârea din 4 mai 2017 
ECLI:EU:C:2017:336 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

interes legitim, noțiunea de «necesitate pentru realizarea interesului legitim 

al unui terț», principiul legalității, temeiuri juridice 

 
 
 

Litigiul principal 
 

În luna decembrie 2012 a avut loc un accident de circulație în Riga. 
Un șofer de taxi a oprit vehiculul pe marginea carosabilului. La 
momentul la care un troleibuz al Rīgas satiksme trecea prin dreptul 
acestui taxi, pasagerul care se afla pe scaunul din spate al taxiului 
menționat a deschis portiera, care a lovit și a deteriorat troleibuzul.  
Întrucât inițial șoferul de taxi a fost considerat responsabil de 
producerea accidentului, Rīgas satiksme a solicitat o despăgubire 
societății de asigurări care acoperea răspunderea civilă a 
proprietarului taxiului în cauză sau a utilizatorului său legal. Cu toate 
acestea, societatea de asigurări menționată a informat Rīgas 
satiksme că nu îi va plăti nicio despăgubire, pentru motivul că 
accidentul a survenit ca urmare a comportamentului pasagerului 
acestui taxi, iar nu al șoferului.  
 
Rīgas satiksme s-a adresat atunci poliției naționale pentru a solicita 
comunicarea informațiilor referitoare la persoana care a fost 
sancționată contravențional în urma accidentului respectiv, 
trimiterea unei copii a declarațiilor șoferului de taxi și pasagerului 
cu privire la împrejurările în care a avut loc accidentul, precum și 
comunicarea numelui și a prenumelui pasageru lui din taxi, a 
numărului său de identificare și a adresei acestuia. Rīgas satiksme a 
precizat poliției naționale că informațiile solicitate vor fi folosite 
exclusiv pentru formularea unei acțiuni civile.  
 
Poliția națională a răspuns prin aprobarea parțială a cererii 
formulate de Rīgas satiksme, și anume prin comunicarea numelui și 
a prenumelui pasagerului, însă a refuzat să comunice numărul de 
identificare și adresa pasagerului respectiv. Ea nu a trimis nici copia 
declarațiilor persoanelor implicate în accident. 
 
Rīgas satiksme a formulat o acțiune la Tribunalul Administrativ 
Districtual, Letonia împotriva deciziei poliției naționale, în măsura 
în care aceasta a refuzat să comunice numărul de identificare și 
adresa pasagerului implicat în accident. Prin decizia din 16 mai 
2014, acest tribunal a admis acțiunea formulată de Rīgas satiksme și 
a obligat poliția națională să comunice informațiile referitoare la 
numărul de identificare și la adresa pasagerului respectiv.  
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Poliția națională a declarat recurs în fața instanței de trimitere.  
 
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții două întrebări 
preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Sintagma «este necesară pentru realizarea interesului legitim urmărit de 
către […] unul sau mai mulți terți [cărora le sunt comunicate datele]», 
menționată la articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie 
interpretată în sensul că poliția națională trebuie să comunice Rīgas 
satiksme datele cu caracter personal solicitate [de aceasta], care sunt 
necesare pentru formularea unei acțiuni civile? 

2)      Prezintă relevanță în ceea ce privește răspunsul la această întrebare 
faptul că, astfel cum reiese din înscrisurile existente la dosarul cauzei, 
pasagerul din taxi ale cărui date încearcă să le obțină Rīgas satiksme 
era minor la momentul accidentului? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea a considerat că cele două întrebări preliminare trebuie 
analizate împreună.  
 
La întrebările preliminare formulate de instanța de trimitere, CJUE a 
răspuns că legislația privind protecția datelor nu impune obligația 
comunicării datelor cu caracter personal unui terț pentru ca acesta 
să poată formula acțiune în despăgubire în fața unei instanțe pentru 
un prejudiciu cauzat de persoana vizată de protecția acestor date. 
Totodată, CJUE a precizat că această transmitere poate fi realizată în 
temeiul dreptului intern (pct. 34).  
 
Argumentele reținute de CJUE au fost următoarele: (1) numărul de 
identificare și adresa pasagerului din taxi se încadrează în noțiunea 
de date cu caracter personal, iar poliția este operator în legătură cu 
prelucrarea acestor date (pct. 24); (2) activitatea de prelucrare se 
poate întemeia pe criteriul „interesului legitim” dacă acest interes 
este legitim, dacă prelucrarea (în speță, comunicarea unor date) este 
necesară pentru realizarea interesului legitim și dacă acest interes 
legitim nu prejudiciază interesele, drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate (pct. 25), fiind necesară și o 
evaluare comparativă a drepturilor și intereselor opuse în cauză 
(pct. 31); (3) cu privire la condiția necesității, s-a precizat că 
derogările de la principiul protecției datelor cu caracter personal și 
restrângerile impuse trebuie efectuate în limitele strictului necesar 
(pct. 30); (4) „interesul unui terț în obținerea informațiilor cu 
caracter personal ale unei persoane care a produs daune unui bun 
aflat în proprietatea sa pentru a o acționa în justiție în vederea 
obținerii de despăgubiri poate fi calificat ca fiind un interes legitim” 
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(pct. 29).  
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C-536/15, Tele2 (Olanda), hotărârea din 15 martie 2017  

ECLI:EU:C:2017:214 

 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

servicii de comunicații electronice, registre de abonați, consimțământul 

abonatului, principiul nediscriminării, directiva privind serviciul universal 

 

 
Litigiul principal 

 
EDA este o societate de drept belgian care oferă servicii de informații 
privind abonații și de registre de abonați accesibile de pe teritoriul 
belgian. Aceasta a solicitat întreprinderilor care alocă numere de 
telefon abonaților în Țările de Jos (denumite în continuare 
„întreprinderile neerlandeze”) să pună la dispoziția sa date privind 
abonații lor. Întrucât aceste întreprinderi au refuzat să furnizeze 
datele solicitate, EDA a sesizat, la 18 ianuarie 2012, ACM cu o cerere 
de soluționare a litigiului.  
 
Prin deciziile din 5 iunie 2013, ACM, în calitate de autoritate 
națională de reglementare, a statuat asupra cererii EDA prin 
adoptarea următoarelor măsuri. În primul rând, EDA poate invoca 
articolul 3.1 din Bude în măsura în care utilizează numerele puse la 
dispoziția sa și informațiile aferente în scopul introducerii pe piață a 
unui serviciu standard de informații telefonice privind abonații. În al 
doilea rând, întreprinderile neerlandeze trebuie să pună la dispoziția 
EDA datele de bază privind abonații lor (nume, adrese, numere de 
telefon) în condiții care să fie echitabile, obiective, în funcție de 
costuri și fără discriminare. În al treilea rând, întreprinderile 
neerlandeze trebuie să se asigure într-un termen rezonabil că 
consimțământul pe care îl solicită abonaților lor cu ocazia încheierii 
contractelor, în vederea includerii datelor lor în orice registru de 
abonați standard și în orice fișier de abonați utilizat în scopul unui 
serviciu de informații telefonice privind abonații, este conform 
dispozițiilor articolului 3.2 din Bude.  
 
Întreprinderile neerlandeze au introdus o acțiune împotriva acestor 
decizii ale ACM la College van Beroep voor het bedrijfsleven (Curtea 
de Apel pentru Contencios Administrativ în Materie Economică, 
Țările de Jos). 
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții două 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 
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1)      Articolul 25 alineatul (2) din Directiva privind serviciul universal trebuie 

interpretat în sensul că prin «cereri» se înțelege și cererea unei 
întreprinderi cu sediul în alt stat membru care solicită informații 
pentru furnizarea de servicii de informații privind abonații accesibile 
publicului și de registre de abonați accesibile publicului oferite în acest 
stat membru și/sau în alte state membre? 

2)      În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: potrivit principiului 
nediscriminării, unui furnizor care alocă numere de telefon și care, 
potrivit unei dispoziții naționale, trebuie să solicite acordul abonatului 
pentru includerea într-un registru standard al abonaților telefonici sau 
într-un serviciu standard de informații privind abonații îi este permis 
ca, în cazul unei cereri de acord, să diferențieze în funcție de statul 
membru în care întreprinderea care solicită informații în sensul 
articolului 25 alineatul (2) din Directiva privind serviciul universal 
oferă registrul de abonați și serviciul de informații privind abonații? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Cu privire la prima întrebare adresată, CJUE a răspuns că Directiva 
privind serviciul universal trebuie interpretată în sensul că noțiunea 
„cereri” cuprinde și cererea făcută de o întreprindere, stabilită în alt 
stat membru decât cel în care sunt stabilite întreprinderile care alocă 
numere de telefon abonaților.  
 
Cel mai important argument reținut de CJUE pentru a ajunge la 
această concluzie a fost acela că art. 25 alin. (2) din Directiva privind 
serviciul universal nu face nicio distincție dacă cererea  „de punere 
la dispoziție a datelor privind abonații este formulată de o 
întreprindere stabilită în același stat membru precum cel în care este 
stabilită întreprinderea căreia îi este adresată această cerere sau 
este formulată de o întreprindere stabilită într-un alt stat membru 
decât cel al întreprinderii destinatare a cererii menționate” (pct. 25).  
 

 Cu privire la cea de a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că 
„articolul 25 alineatul (2) din Directiva privind serviciul universal 
trebuie interpretat în sensul că se opune ca o întreprindere, care 
alocă numere de telefon abonaților și care are obligația, în temeiul 
reglementării naționale, de a obține consimțământul acestor abonați 
pentru utilizarea datelor lor pentru furnizarea de servicii de 
informații privind abonații și de registre de abonați, să formuleze 
această cerere astfel încât abonații menționați să exprime în mod 
distinct consimțământul lor cu privire la această utilizare în funcție 
de statul membru în care întreprinderile care sunt susceptibile să 
solicite informații vizate de această dispoziție furnizează aceste 
servicii” (pct. 41).  
 
Printre argumentele reținute de Curte pentru a ajunge la această 
concluzie se numără (i) potrivit Directivei asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice, abonații trebuie informați cu privire la 
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finalitatea listei de abonați, cu privire la faptul că aceste date din listă 
pot fi comunicate unui alt furnizor de servicii telefonice (pct. 34); (ii) 
Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice 
obligă furnizorii de servicii telefonice să se asigure că „datele 
menționate nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au 
fost adunate în vederea primei publicări” (pct. 34); (iii) un nou 
consimțământ nu este necesar deoarece abonatul a fost informat 
anterior „cu privire la posibilitatea transmiterii datelor cu caracter 
personal care îl privesc către o întreprindere terță, în vederea 
publicării acestora într-o listă publică de abonați, și acesta a 
consimțit la publicarea respectivelor date într-o astfel de listă”, iar 
consimțământul inițial „se extinde astfel la orice prelucrare 
ulterioară a respectivelor date de întreprinderi terțe care operează 
pe piața serviciilor de informații telefonice accesibile publicului și de 
liste de abonați telefonici, cu condiția ca  astfel de prelucrări să 
urmărească aceeași finalitate” (pct. 35).   
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C-398/15, Manni, hotărârea din 9 martie 2017 

ECLI:EU:C:2017:197 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

registrul societăților, limitarea accesului la date către terți, identificarea 

persoanelor, anonimizare, ștergere, principiul limitării stocării, obligație 
legală, interes public, interes legitim, temeiuri juridice, dreptul la ștergere, 

dreptul la opoziție 

 
 
 

Litigiul principal 
 

Domnul Manni este administratorul unic al Italiana Costruzioni Srl, 
căreia i s-a atribuit un contract pentru construcția unui complex 
turistic. 
 
Prin acțiunea din 12 decembrie 2007, domnul Manni a chemat în 
judecată Camera de Comerț din Lecce, afirmând că imobilele din 
acest complex nu se vindeau din cauza faptului că din registrul 
societăților rezulta că el fusese administratorul unic și lichidatorul 
societății Immobiliare e Finanziaria Salentina Srl (denumită în 
continuare „Immobiliare Salentina”), care a fost declarată în faliment 
în anul 1992 și a fost radiată din registrul societăților, la finalul unei 
proceduri de lichidare, la 7 iulie 2005.  
 
În cadrul acestei acțiuni, domnul Manni a arătat că datele cu caracter 
personal care îl privesc, care rezultă din registrul societăților, au fost 
prelucrate de o societate specializată în colectarea și prelucrarea 
informațiilor privind piața și în evaluarea riscurilor („rating”) și că, 
în pofida unei cereri în acest sens, Camera de Comerț din Lecce nu a 
procedat la ștergerea acestora. 
 
Prin urmare, domnul Manni a solicitat, pe de o parte, obligarea 
Camerei de Comerț din Lecce să șteargă, să anonimizeze sau să 
blocheze datele care îl leagă de falimentul Immobiliare Salentina și, 
pe de altă parte, obligarea acestei camere de comerț la repararea 
prejudiciului pe care l-a suferit prin atingerea adusă reputației sale. 
Prin hotărârea din 1 august 2011, Tribunale di Lecce (Tribunalul din 
Lecce, Italia) a admis această cerere, dispunând obligarea Camerei 
de Comerț din Lecce la anonimizarea datelor care îl leagă pe domnul 
Manni de falimentul Immobiliare Salentina și obligând pârâta la 
repararea prejudiciului, stabilit la 2 000 de euro, majorat cu dobânzi 
și cu cheltuieli de judecată. 
 
Sesizată de Camera de Comerț din Lecce cu un recurs împotriva 
hotărârii menționate, Corte suprema  di cassazione (Curtea Supremă 
de Casație, Italia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să 
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adreseze Curții două întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Principiul păstrării datelor cu caracter personal într-o formă care 

permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai 
mare decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au 
fost colectate sau pentru care vor fi prelucrate ulterior, prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Directiva 95/46, transpusă prin 
Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, trebuie să prevaleze și, 
prin urmare, se opune sistemului de publicitate aplicat prin 
intermediul registrului societăților prevăzut de Directiva 68/151, 
precum și de dreptul național la articolul 2188 din Codul civil și la 
articolul 8 din Legea nr. 580 din 29 decembrie 1993, în măsura în care 
acesta impune ca orice persoană, fără vreo limită de timp, să poată 
cunoaște datele referitoare la persoanele fizice care figurează în acest 
registru? 

2)      Prin urmare, articolul 3 din Directiva 68/151 permite ca, prin derogare 
de la durata nelimitată în timp și de la destinatarii nedeterminați ai 
datelor publicate în registrul societăților, datele în cauză să nu mai fie 
supuse «publicității», în acest dublu înțeles, ci să fie în schimb 
disponibile doar pentru o perioadă limitată sau pentru destinatari 
determinați, pe baza unei aprecieri de la caz la caz conferite 
operatorului datelor? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a considerat că cele două întrebări preliminare 
trebuie analizate împreună.  
 
CJUE a fost de părere că revine  statelor membre sarcina de a stabili 
dacă persoanele fizice vizate pot să solicite autorității însărcinate cu 
ținerea registrului să verifice dacă se justifică limitarea accesului la 
datele cu caracter personal în acest registru, la terții care justifică un 
interes special în consultarea datelor respective (pct. 64).  
 
Printre argumentele reținute de CJUE se numără (i) informațiile 
referitoare la identitatea persoanelor vizate se încadrează în 
noțiunea de date cu caracter personal (pct. 34); (ii) transcrierea și 
stocarea informațiilor menționate în registru constituie prelucrare 
de date cu caracter personal (pct. 35); (iii) prelucrarea unor date cu 
caracter personal care pot aduce atingere libertăților fundamentale 
și în special dreptului la respectarea vieții private, trebuie 
interpretate în mod necesar în lumina drepturilor fundamentale 
garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(pct. 39); (iv) prelucrarea datelor în registrul societăților are la bază 
mai multe temeiuri juridice, printre care obligația legală, interesul 
public și interesul legitim (pct. 42), iar ținerea registrului este 
necesară pentru „ a asigura securitatea juridică în raporturile dintre 
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societăți și terți în perspectiva unei intensificări a schimburilor 
comerciale între statele membre în urma instituirii pieței interne și 
că, din această perspectivă, este important ca orice persoană care 
dorește să inițieze și să continue raporturi comerciale cu societăți 
situate în alte state membre să poată cunoaște cu ușurință datele 
esențiale referitoare la constituirea societăților comerciale și  la 
atribuțiile persoanelor care le reprezintă, ceea ce necesită ca toate 
datele relevante să figureze în mod explicit în registru” (pct. 50); 
(v)  „datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate într-o formă 
care permite identificarea persoanelor vizate o perioadă nu mai 
lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care 
au fost colectate sau pentru care vor fi prelucrate ulterior” (pct. 45), 
iar în cazul nerespectării acestei condiții persoana vizată are dreptul 
de a obține ștergerea datelor (pct. 46); (vi) persoana vizată are și un 
drept la opoziție (pct. 47).  
 
Deși a făcut trimitere expresă la garanțiile ridicate pe care le oferă 
legislația privind protecția datelor persoanelor vizate, mai departe 
(pct. 52-61), CJUE a opinat în sensul că, având în vedere 
particularitățile speței (interesul terților de a avea acces la registrul 
societăților), „pare imposibil, în stadiul actual, să se identifice un 
termen unic, începând de la dizolvarea unei societăți, la expirarea 
căruia nu ar mai fi necesare înscrierea datelor menționate în registru 
și publicitatea lor” (pct. 55), iar statele membre nu pot garanta 
persoanelor vizate „dreptul de a obține în principiu, după un anumit 
termen de la dizolvarea societății interesate, ștergerea datelor cu 
caracter personal care le privesc, care au fost înscrise în registru în 
temeiul acestei din urmă dispoziții, sau blocarea acestora pentru 
public” (pct. 56). Cu toate acestea, CJUE concluzionează că „nu este 
exclusă totuși posibilitatea existenței unor situații speciale în care 
motive preponderente și legitime care țin de situația concretă a 
persoanei interesate să justifice în mod excepțional ca accesul la 
datele cu caracter personal care o privesc înscrise în registru să fie 
limitat, la expirarea unui termen suficient de lung după dizolvarea 
societății în discuție, la terții care justifică un interes specific pentru 
consultare” (pct. 60), însă decizia finală aparține legiuitorilor 
naționali (pct. 61).   
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2016 
 

Cauzele conexate C-203/15 și C-698/15, Tele2 Sverige, 
hotărârea din 21 decemrie 2016 

ECLI:EU:C:2016:970 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

comunicații electronice, durata de stocare, confidențialitatea 

comunicațiilor electronice, date de transfer, date de localizare, obligația de 

păstrare a datelor, securitatea prelucrării, măsuri tehnice și organizatorice 

adecvate, accesul autorităților la datele personale 
 

 

 
Litigiile principale 

 
Cauza C-203/15 
 
La 9 aprilie 2014, Tele2 Sverige , furnizor de servicii de comunicații 
electronice cu sediul în Suedia, a notificat PTS că, în urma invalidării 
Directivei 2006/24 prin Hotărârea din 8 aprilie 2014,  Digital Rights 
Ireland și alții (C-293/12 și C-594/12, denumită în continuare 
„Hotărârea Digital Rights”, EU:C:2014:238), aceasta va înceta, 
începând cu 14 aprilie 2014, să păstreze datele privind comunicațiile 
electronice, vizate de LEK, și că va proceda la ștergerea datelor 
păstrate până la acea dată. 
 
La 15 aprilie 2014, Direcția Generală a Poliției Naționale, Suedia a 
sesizat PTS cu o plângere pentru faptul că Tele2 Sverige încetase să 
îi comunice datele în cauză.  
 
PTS a informat societatea Tele2 Sverige, la 19 iunie 2014, că aceasta 
nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de reglementarea națională 
prin faptul că nu păstrează datele vizate de LEK timp de șase luni în 
vederea combaterii infracționalității. Prin somația din 27 iunie 2014, 
PTS i-a dispus ulterior să procedeze, cel târziu la 25 iulie 2014, la 
păstrarea acelor date. 
 
 Întrucât a considerat că raportul din 2014 se întemeiază pe o 
interpretare eronată a Hotărârii Digital Rights și că obligația de 
păstrare a datelor este contrară drepturilor fundamentale garantate 
de cartă, Tele2 Sverige a introdus o acțiune la Förvaltningsrätten i 
Stockholm (Tribunalul Administrativ din Stockholm, Suedia) 
împotriva somației din 27 iunie 2014. Dat fiind că această instanță a 
respins acțiunea prin hotărârea din 13 octombrie 2014, Tele2 
Sverige a declarat apel împotriva acestei hotărâri la instanța de 
trimitere. 
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Instanța de trimitere a suspendat cauza și a adresat Curții mai multe 
întrebări preliminare.  
 
 
Cauza C-698/15 
 
Domnii Watson, Brice și Lewis au formulat fiecare, la High Court of 
Justice (England & Wales), Queens’ Bench Division (Divisional Court) 
[Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Queens’ Bench 
(Camera de apel), Regatul Unit], o acțiune având ca obiect controlul 
legalității articolului 1 din DRIPA, invocând în special 
incompatibilitatea acestui articol cu articolele 7 și 8 din cartă, 
precum și cu articolul 8 din CEDO.  
 
Prin hotărârea din 17 iulie 2015, High Court of Justice (England & 
Wales), Queens’ Bench Division (Divisional Court) [Înalta Curte de 
Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Queens’ Bench (Camera de 
apel)] a constatat că Hotărârea Digital Rights stabilește „cerințe 
imperative ale dreptului Uniunii” aplicabile reglementărilor statelor 
membre în materie de păstrare a datelor privind comunicațiile, 
precum și accesului la astfel de date. Potrivit  instanței menționate, 
întrucât Curtea a considerat, în această hotărâre, că Directiva 
2006/24 este incompatibilă cu principiul proporționalității, nici o 
reglementare națională cu un conținut identic cu cel al acestei 
directive nu ar putea fi compatibilă cu acest principiu. Din logica ce 
stă la baza Hotărârii Digital Rights ar reieși că o legislație care 
instituie un regim generalizat de păstrare a datelor privind 
comunicații încalcă drepturile garantate la articolele 7 și 8 din cartă, 
cu excepția cazului în care această legislație este completată de un 
regim privind accesul la date, definit de dreptul național, care 
prevede garanții suficiente pentru protecția acestor drepturi. Astfel, 
articolul 1 din DRIPA nu ar fi compatibil cu articolele 7 și 8 din cartă 
întrucât nu ar institui norme clare și precise cu privire la acces și la 
utilizarea datelor păstrate și nu ar condiționa accesul la aceste date 
de un control prealabil efectuat de o instanță sau de o entitate 
administrativă independentă. 
 
Ministrul de interne a atacat cu apel această hotărâre la Court of 
Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și 
Țara Galilor) (Secția civilă), Regatul Unit].  
Această instanță arată că articolul 1 alineatul (1) din DRIPA îl 
abilitează pe ministrul de interne să adopte, în lipsa oricărei 
autorizații prealabile a unei instanțe sau a unei entități 
administrative independente, un regim general care să impună 
operatorilor de telecomunicații publice să păstreze toate datele care 
privesc orice serviciu poștal sau orice serviciu de telecomunicații pe 
o durată maximă de 12 luni în măsura în care apreciază că o astfel de 
cerință este necesară și proporțională pentru a atinge scopurile 
prevăzute de reglementarea din Regatul Unit. Chiar dacă aceste date 
nu cuprind conținutul unei comunicații, ele ar putea avea un caracter 
deosebit de intruziv în viața privată a utilizatorilor de servicii de 
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telecomunicații. 
 
Instanța de trimitere a suspendat cauza și a adresat Curții două 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
Întrebările preliminare în Cauza C-203/15: 
 

1)      O obligație generală de păstrare a datelor de transfer care include toate 
persoanele, toate mijloacele de comunicații electronice și toate datele 
de transfer fără niciun fel de distincții, limitări sau excepții, în vederea 
combaterii criminalității […], este compatibilă cu articolul 15 alineatul 
(1) din Directiva 2002/58, ținând seama de articolele 7 și 8, precum și 
de articolul 52 alineatul (1) din cartă? 

2)      În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, se poate permite totuși 
păstrarea atunci când: 

a)      modul de acces al autorităților naționale la datele păstrate este 
stabilit astfel cum se arată la punctele 19-36 [din cererea de 
decizie preliminară] și 

b)      cerințele de securitate sunt reglementate astfel cum se arată la 
punctele 38-43 [din cererea de decizie preliminară] și 

c)      toate datele relevante trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de 
șase luni, calculată de la data la care s-a terminat comunicația, 
iar ulterior să fie șterse astfel cum se arată la punctul 37 [din 
cererea de decizie preliminară]?” 

Întrebările preliminare în Cauza C-698/15: 
 

1)      Hotărârea Digital Rights (inclusiv în special punctele 60-62 din aceasta) 
stabilește cerințe imperative ale dreptului Uniunii aplicabile regimului 
național al unui stat membru care reglementează accesul la datele 
păstrate în conformitate cu legislația națională, în vederea respectării 
articolelor 7 și 8 din cartă? 

2)      Hotărârea Digital Rights extinde domeniul de aplicare al articolelor 7 
și/sau 8 din cartă dincolo de cel al articolului 8 din CEDO, astfel cum 
este stabilit în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a răspuns la prima întrebare din cauza C-203/15 în sensul că o 
păstrare generalizată și nediferențiată a ansamblului datelor de 
transfer și al datelor de localizare ale tuturor abonaților și 
utilizatorilor înregistrați în ceea ce privește toate mijloacele de 
comunicare electronica în scopul combaterii infracționalității 
permisă de o reglementare națională se află în contradicție cu art. 15 
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alin (1) din Directiva 2002/58, citit în lumina art. 7, 8, 11 și 52 alin. 
(1) din cartă.  
 
Printre argumentele reținute de CJUE se numără (i) păstrarea unor 
date în scopul combaterii infracționalității intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2002/58 (pct. 73), inclusiv o „  măsură 
legislativă, precum cea în discuție în litigiul principal, care impune 
acestor furnizori să păstreze datele de transfer și datele de 
localizare, întrucât o astfel de activitate implică în mod necesar o 
prelucrare de către aceștia a unor date cu caracter personal” (pct. 
75); (ii) prelucrarea și stocarea datelor de transfer sunt permise în 
măsura și pe durata de timp necesare facturării serviciilor, 
comercializării acestora și furnizării unor servicii cu valoare 
adăugată (pct. 86); (iii) datele de localizare pot fi prelucrate numai 
în anumite condiții și doar dacă au fost anonimizate sau există 
acordul utilizatorilor sau abonaților respective (pct. 86); (iv) 
cantitatea de date prelucrate trebuie să fie redusă la minimum (pct. 
87); (v) aceste date prezintă un grad ridicat de intruziune în viața 
persoanelor (pct. 99) prin urmare numai numai combaterea 
infracționalității grave poate justifica o măsură de stocare 
nedeterminată a datelor (pct. 102), dar stocarea nu poate fi generală, 
ci trebuie să se limiteze „la un public ale cărui date pot prezenta o 
legătură, cel puțin indirectă, cu acte de infracționalitate gravă, să 
contribuie într-un mod sau altul la combaterea infracționalității 
grave sau să prevină un risc grav pentru securitatea public” (pct. 
111); (vi) păstrarea datelor ar trebui să fie excepția, iar nu regula 
(pct. 104).  
 
Cu privire la a doua întrebare în cauza C-203/15 și la prima întrebare 
în cauza C-698/15, CJUE a răspuns că dreptul Uniunii „se opune unei 
reglementări naționale care guvernează protecția și securitatea 
datelor de transfer și a datelor de localizare și în special accesul 
autorităților naționale competente la datele păstrate, fără a limita 
acest acces, în cadrul combaterii infracționalității, numai la 
combaterea infracționalității grave, fără a supune respectivul acces 
unui control prealabil din partea unei instanțe sau a unei autorități 
administrative independente și fără a impune ca datele în cauză să 
fie păstrate pe teritoriul Uniunii” (pct. 125).  
 
Redăm, în cele ce urmează, o parte din argumentele CJUE, respectiv 
(i) pentru a se respecta principiul proporționalității este necesar ca 
un acces al autorităților naționale la date trebuie să aibă loc numai 
în limitele strictului necesar (pct. 116), iar un acces general la toate 
datele păstrate nu poate fi considerat a fi limitat la strictul necesar 
(pct. 119); (ii) o lege națională prin care se permite accesul 
autorităților la date trebuie „să prevadă norme clare și precise care 
să indice în ce împrejurări și în ce condiții furnizorii de servicii de 
comunicații electronice trebuie să acorde autorităților naționale 
competente accesul la date” (pct. 117); (iii) cu privire la măsurile 
tehnice și organizatorice, inclusiv de securitate pe care trebuie să le 
implementeze furnizorii de servicii de comunicații electronice, CJUE 
precizează că acestea trebuie să fie ridicate pentru a nu permite 
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niciun fel de acces ilicit la date, iar, la finalul perioadei de păstrare, 
datele trebuie distruse iremediabil (pct. 122).  
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C-191/15, Verein für Konsumenteninformation hotărârea 

din 28 iulie 2016 
ECLI:EU:C:2016:612 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

comerț electronic, legislația aplicabilă, drepturile consumatorilor 

 

 
Litigiul principal 

 
Amazon EU este o societate stabilită în Luxemburg care aparține 
unui grup internațional de vânzare prin corespondență ce vizează, 
printre alte activități, prin intermediul site-ului său internet 
prevăzut cu un nume de domeniu cu extensia „.de”, consumatori 
stabiliți în Austria și încheie cu aceștia contracte de comerț 
electronic. Această societate nu are în Austria nici sediu, nici vreo 
unitate comercială.  
 
Până la jumătatea anului 2012, condițiile generale care figurau în 
contractele încheiate cu acești consumatori aveau următorul 
cuprins: 
 
„1.      Amazon.de nu recunoaște condiții derogatorii pentru client, cu 
excepția cazului în care Amazon.de și-a dat consimțământul scris și 
expres cu privire la validitatea acestora. 
[…] 
6.      În cazul plății pe bază de factură, precum și în alte cazuri, atunci 
când se justifică, Amazon.de examinează și evaluează datele cu 
caracter personal ale clienților și efectuează un schimb de date cu 
alte întreprinderi din cadrul grupului Amazon, cu birouri de 
informații economice și, după caz, cu Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 
Hamburg, Germania. 
[…] 
9.      În scopul luării unei decizii privind utilizarea modului de plată, 
folosim – pe lângă datele proprii – valori de probabilitate pentru 
evaluarea riscului de neplată, pe care le obținem de la Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 
Hamburg, precum și de la informa Solutions GmbH, Rheinstrasse 99, 
76532 Baden-Baden [(Germania)]. Întreprinderile citate anterior 
sunt solicitate în plus pentru validarea datelor la adresele pe care le 
indicați. 
[…] 
11.      În cazul în care utilizatorul decide să furnizeze pe Amazon.de 
conținuturi (de exemplu, recenzii ale clienților), acesta acordă 
Amazon.de o licență exclusivă, nelimitată temporal și spațial, 
valabilă pentru durata aferentă dreptului de bază, în vederea 
utilizării suplimentare a conținuturilor în orice scop, atât online, cât 
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și offline. 
 
12.      Se aplică dreptul luxemburghez, cu excluderea dreptului în 
materie de vânzări al Organizației Națiunilor Unite (CVIM).” 
VKI, entitate care are dreptul să introducă acțiuni în încetare în 
sensul Directivei 2009/22, a formulat în fața instanțelor austriece o 
acțiune în încetare împotriva utilizării totalității clauzelor cuprinse 
în aceste condiții generale, precum și o cerere de publicare a 
hotărârii care urma să fie pronunțată, considerând că toate aceste 
clauze erau contrare unor interdicții legale sau bunelor practici.  
Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria), sesizată de VKI, 
ridică problema legii aplicabile în cadrul cauzei principale. În aceste 
împrejurări, instanța respectivă a hotărât să suspende judecarea 
cauzei și să adreseze Curții următoarele mai multe întrebări 
preliminare, însă doar întrebarea nr. 4 pct. b) este relevantă din 
prisma legislației privind protecția datelor.  
 

 
Întrebarea preliminară 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către o întreprindere care încheie 

contracte de comerț electronic cu consumatori stabiliți în alte state membre este 
supusă, potrivit articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46, independent 
de dreptul altfel aplicabil, în mod exclusiv dreptului statului membru în care se află 
sediul întreprinderii în cadrul căruia are loc prelucrarea datelor sau întreprinderea 
trebuie să respecte și dispozițiile privind protecția datelor ale acelor state membre 
spre care își direcționează activitatea comercială? 

 
 

 
Hotărârea Curții de Justiție 

 
La această întrebare preliminară CJUE a răspuns că Directiva 95/46 
trebuie interpretată în sensul că o prelucrare de date cu caracter 
personal efectuată de o întreprindere de comerț electronic este 
reglementată de dreptul statului membru spre care această 
întreprindere își direcționează activitățile dacă se dovedește că 
această întreprindere efectuează prelucrarea datelor în cauză în 
cadrul activităților unui sediu situat în acest stat membru. Revine 
instanței naționale sarcina de a aprecia dacă această situație se 
regăsește în speță. 
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C-582/14, Breyer, hotărârea din 19 octombrie 2016 

ECLI:EU:C:2016:779 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

noțiunea „date cu caracter personal”, adresă IP dinamică, interes legitim 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Breyer a consultat mai multe site-uri internet ale 
organismelor federale germane.  
 
Pentru a preveni atacurile și a face posibilă urmărirea penală a 
„piraților”, majoritatea acestor site-uri înregistrează toate 
consultările în fișiere-jurnal. În cuprinsul acestora sunt stocate, la 
terminarea sesiunii de consultare a site-urilor menționate, numele 
site-ului sau al fișierului consultat, termenii introduși în câmpurile 
de căutare, data și ora la care a avut loc consultarea, volumul datelor 
transferate, constatarea consultării cu succes și adresa IP a 
calculatorului de pe care s-a efectuat consultarea. 
 
Furnizorii de acces la internet atribuie calculatoarelor utilizatorilor 
internetului fie o adresă IP „statică”, fie o adresă IP „dinamică”, și 
anume o adresă IP care se schimbă cu ocazia fiecărei noi conectări la 
internet.  
 
Domnul Breyer a introdus la instanțele administrative germane o 
acțiune având ca obiect obligarea Republicii Federale Germania să 
înceteze să stocheze sau să permită stocarea de către terţi, la 
terminarea fiecărei sesiuni de consultare a site-urilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului care aparțin organismelor federale 
germane, a adresei IP a sistemului-gazdă de pe care a solicitat 
accesul domnul Breyer, în măsura în care această stocare nu este 
necesară în caz de defecțiune pentru restabilirea difuzării 
comunicaţiilor electronice respective.  
 
Instanța de recurs (Curtea Federală de Justiție)  a decis suspendarea 
cauzei și a adresat Curții două întrebări preliminare.  
 
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că 

o adresă IP care este înregistrată de un furnizor de servicii [de 
comunicații electronice] cu ocazia accesului la site-ul său internet 
constituie pentru acesta o dată cu caracter personal, în cazul în care un 
terț (în speță, furnizorul de acces) dispune de informațiile 
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suplimentare necesare pentru identificarea persoanei vizate? 

2)      Articolul 7 litera (f) din [această directivă] se opune unei dispoziții de 
drept național potrivit căreia furnizorul de servicii [de comunicații 
electronice] poate colecta și utiliza datele personale ale unui utilizator 
fără consimțământul acestuia numai în măsura în care este necesar 
pentru a permite și a factura utilizarea efectivă a serviciului de 
comunicații electronice de către respectivul utilizator și potrivit căreia 
scopul asigurării unei funcționalități generale a serviciului respectiv 
nu poate justifica utilizarea datelor după terminarea sesiunii în curs? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La prima întrebare adresată, CJUE a răspuns că o adresă IP dinamică 
poate constituie o dată cu caracter personal în sensul legislației 
privind protecția datelor, în cazul în care un  furnizor de servicii de 
comunicații electronice dispune de mijloace legale care îi permit să 
identifice persoana vizată cu ajutorul unor informații suplimentare 
(pct. 49).  
 
Redăm, în cele ce urmează, o parte din argumentele reținute de CJUE 
pentru a ajunge la această concluzie, respectiv (i) „date cu caracter 
personal” înseamnă „orice informație referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă (persoana vizată)” (pct. 32); (ii) deși o 
adresă IP dinamică nu constituie o informație care se raportează la 
o „persoană fizică identificată” (pct. 38), însă poate fi o informație 
care se raportează la o persoană fizică identificabilă, deoarece, există 
căi prin care se poate realiza identificarea persoanei prin coroborarea 
cu alte date deținute de către furnizorul de acces la internet, de 
exemplu în situația unor atacuri cibernetice când se poate realiza 
identificarea persoanei pe baza adresei IP stocate cu ajutorul altor 
persoane, în speță autoritatea competentă și furnizorul (pct. 39-48).  
 
La a doua întrebare preliminară,  CJUE a răspuns că legislația privind 
protecția datelor „se opune unei reglementări a unui stat membru în 
temeiul căreia un furnizor de servicii de comunicații electronice 
poate colecta și utiliza datele cu caracter personal aferente unui 
utilizator al acestor servicii, în lipsa consimțământului acestuia,  
numai în măsura în care această colectare și această utilizare sunt 
necesare pentru a permite și a factura utilizarea concretă a 
serviciilor respective de către acest utilizator, fără ca obiectivul care 
vizează asigurarea funcționalității generale a acelorași servicii să 
poată justifica utilizarea datelor menţionate după o sesiune de 
consultare a acestora” (pct. 64). Cel mai important argument reținut 
de CJUE pentru a ajunge la această concluzie a fost acela că  legislația 
privind protecția datelor se „opune ca un stat membru să excludă în 
mod categoric și generalizat posibilitatea ca anumite categorii de 
date cu caracter personal să fie prelucrate, fără a permite o 
ponderare a drepturilor și a intereselor opuse în cauză într-un 
anumit caz. Un stat membru nu poate astfel să stabilească, pentru 
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aceste categorii, în mod definitiv, rezultatul ponderării drepturilor 
și intereselor opuse fără a permite un rezultat diferit în funcție de 
împrejurările speciale ale unui caz concret” (pct. 62).  
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2015 
 

C-362/14, Schrems, hotărârea din 6 octombrie 2015 
ECLI:EU:C:2015:650 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

transfer de date către țări terțe, transfer de date către SUA, nivel de 

protecție adecvat, competențele autorității naționale de supraveghere, NSA, 

FBI, Safe Harbour, sfera de siguranță 

 

 
 

Litigiul principal 
 

Domnul Schrems, resortisant austriac având reședința în Austria, 
este utilizator al rețelei sociale Facebook (denumită în continuare 
„Facebook”) din anul 2008.  
 
Orice persoană care are reședința pe teritoriul Uniunii și care 
dorește să utilizeze Facebook trebuie să încheie, la momentul 
înscrierii sale, un contract cu Facebook Ireland, filială a Facebook 
Inc., stabilită ea însăși în Statele Unite. Datele cu caracter personal 
ale utilizatorilor Facebook care au reședința pe teritoriul Uniunii 
sunt, în tot sau în parte, transferate către servere aparținând 
Facebook Inc., situate pe teritoriul Statelor Unite, unde fac obiectul 
unei prelucrări. 
 
 La 25 iunie 2013, domnul Schrems a sesizat Comisarul cu o plângere 
prin care îi solicita în esență acestuia să își exercite competențele 
statutare interzicând Facebook Ireland să transfere datele sale cu 
caracter personal către Statele Unite.  
 
Considerând că nu era obligat să deschidă o investigație cu privire la 
faptele denunțate de domnul Schrems în plângerea sa, Comisarul a 
respins plângerea menționată ca fiind nefondată.   
 
Domnul Schrems a introdus o acțiune la High Court (Înalta Curte de 
Justiție) împotriva deciziei în discuție în litigiul principal. După ce a 
examinat probele prezentate de părțile din litigiul principal, această 
instanță a constatat că supravegherea electronică și interceptarea 
datelor cu caracter personal transferate din Uniune către Statele 
Unite răspundeau unor scopuri necesare și indispensabile pentru 
interesul public. Instanța menționată a adăugat însă că dezvăluirile 
făcute de domnul Snowden demonstraseră că NSA și alte organe 
federale săvârșiseră „excese considerabile”.  
 
Or, potrivit aceleiași instanțe, cetățenii Uniunii nu ar dispune de 
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niciun drept efectiv de a fi ascultați. Supravegherea acțiunilor 
serviciilor de informații ar fi efectuată în cadrul unei proceduri 
secrete și necontradictorii. Odată ce datele cu caracter  personal sunt 
transferate către Statele Unite, NSA și alte organe federale, cum ar fi 
Federal Bureau of Investigation (FBI), ar putea avea acces la aceste 
date în cadrul supravegherii și interceptărilor nediferențiate pe care 
aceștia le practică pe scară largă. 
 
High Court (Înalta Curte de Justiție) a hotărât să suspende judecarea 
cauzei și a adresat Curții două întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      În cursul analizei unei plângeri adresate unui funcționar independent 
învestit prin lege cu funcții de administrare și de aplicare a legislației 
privind protecția datelor, referitoare la faptul că date cu caracter 
personal sunt transferate într-o țară terță (în speță, Statele Unite) ale 
cărei legi și practici se pretinde că nu conțin măsuri de protecție 
adecvate pentru persoana în cauză, acest funcționar, având în vedere 
articolele 7, 8 și 47 din [cartă] și fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46[…], este ținut în mod 
absolut să respecte constatarea contrară a Uniunii cuprinsă în Decizia 
[2000/520]? 

2)      Sau, dimpotrivă, funcționarul poate și/sau trebuie să desfășoare o 
investigație proprie asupra problemei în lumina evoluțiilor factuale 
ulterioare datei la care decizia Comisiei a fost publicată pentru prima 
dată? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Instanța a considerat că cele două întrebări trebuie analizate 
împreună și le-a reformulat după cum urmează „în ce măsură 
articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46, interpretat în lumina 
articolelor 7, 8 și 47 din cartă, trebuie interpretat în sensul că o 
decizie adoptată în temeiul acestei dispoziții, precum Decizia 
2000/520, prin care Comisia constată că o țară terță asigură un nivel 
de protecție adecvat, se opune ca o autoritate de supraveghere 
dintr-un stat membru, în sensul articolului 28 din această directivă, 
să poată examina cererea unei persoane de protecție a drepturilor și 
libertăților sale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal care o privesc care au fost transferate dintr-un stat membru 
către această țară terță, atunci când această persoană invocă faptul 
că dreptul și practicile în vigoare în țara menționată nu asigură un 
nivel de protecție adecvat” (pct. 37).  
 
Cu privire la competențele autorității naționale de supraveghere, CJUE 
a hotărât că legislația privind protecția datelor, privită în lumina art. 
7, 8 și 47 din cartă trebuie interpretată în sensul în care o autoritate 
de supraveghere națională este competentă să examineze cererea 
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unei persoane care invocă faptul că țara terță unde îi sunt transferate 
datele nu asigură un nivel de protecție adecvat, inclusiv în situația în 
care există o decizie a Comisiei care a stabilit că acea țară terță 
prezintă un nivel adecvat de protecție.  
 
Cu privire la validitatea Deciziei 2000/520, Curtea a declarat 
nevaliditatea acesteia deoarece, printre altele, s-a considerat că SUA 
prelucrează un volum excesiv de date personale, iar persoanele 
vizate din Europa nu au căi de atac legale și opozabile în  fața acestor 
prelucrări masive. O parte din argumentele care au condus CJUE să 
declare nevaliditatea Deciziei 2000/520 sunt următoarele: (1) 
decizia face „posibile unele ingerințe, întemeiate pe cerințe privind 
securitatea națională și interesul public sau pe legislația internă a 
Statelor Unite, în drepturile fundamentale ale persoanelor ale căror 
date cu caracter personal sunt sau ar putea fi transferate din Uniune 
către Statele” (pct. 87), iar decizia nu cuprinde nicio limitare a 
acestor ingerințe (pct. 88); (2) persoanele vizate din Uniunii nu au 
căi de atac legale împotriva autorităților publice americane (pct. 89) 
și nici „măsuri reparatorii administrative sau judiciare care să 
permită printre altele accesul la datele care le privesc și, dacă este 
cazul, obținerea rectificării sau ștergerii lor” (pct. 90); (3) o 
„reglementare care permite autorităților publice să acceadă în mod 
generalizat la conținutul comunicărilor electronice aduce atingere 
substanței dreptului fundamental la respectarea vieții priva te, astfel 
cum este garantat la articolul 7 din cartă” (pct. 94).   
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C-230/14, Weltimmo, hotărârea din 1 octombrie 2015 
ECLI:EU:C:2015:639 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

operator stabilit în mod formal într-un stat membru, legislația aplicabila, 

competența autorității de supraveghere, competențe de sancționare, noțiunea de 

„sediu”, comerț electronic 

 

 

 

Litigiul principal 
 

Weltimmo, societate înmatriculată în Slovacia, administrează o 
pagină de internet pe care publică anunțuri privind imobile situate 
în Ungaria. În cadrul acestei activități prelucrează datele cu caracter 
personal ale autorilor anunțurilor. Anunțurile sunt publicate  gratuit 
timp de o lună, ulterior serviciul fiind contra cost. După expirarea 
perioadei de gratuitate, mulți dintre autorii anunțurilor au solicitat, 
pe cale electronică, eliminarea respectivelor anunțuri, precum și a 
datelor lor cu caracter personal. Weltimmo nu a eliminat însă datele 
respective și a facturat contravaloarea serviciilor. Ca urmare a 
neachitării facturilor, această societate a transmis datele cu caracter 
personal ale autorilor anunțurilor către societăți de recuperare a 
creanțelor. 
 
Autorii anunțurilor au formulat plângeri în fața Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Aceasta s-a declarat 
competentă în temeiul articolului 2 alineatul 1 din Legea informației, 
considerând că colectarea datelor respective avusese loc pe 
teritoriul maghiar și că aceasta constituia o prelucrare de date sau o 
procesare de date în legătură cu persoane fizice. Considerând că 
Weltimmo încălcase Legea informației, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság a aplicat societății menționate o 
amendă în cuantum de 10 milioane de forinți maghiari (HUF) 
(aproximativ 32 000 euro). 
 
Weltimmo a sesizat atunci Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (Tribunalul administrativ și de litigii de muncă din 
Budapesta), care a considerat că faptul că această societate nu 
dispunea de un sediu social sau de o unitate în Ungaria nu constituia 
o apărare valabilă, având în vedere că atât furnizarea datelor 
referitoare la bunurile imobile maghiare în cauză, cât și prelucrarea 
datelor referitoare la bunurile respective avuseseră lor în Ungaria. 
Acest tribunal a anulat totuși decizia Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság pentru alte motive, legate de faptul că 
unele elemente privind situația de fapt nu fuseseră suficient 
clarificate. 
 
Weltimmo a declarat recurs în fața instanței de trimitere susținând 
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că nu se impune clarificarea suplimentară a situației de fapt, 
deoarece, conform articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 
95/46, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, în 
speță, nu era competentă și nu putea aplica dreptul maghiar unui 
prestator de servicii stabilit într-un alt stat membru. Weltimmo a 
susținut că, în conformitate cu articolul 28 alineatul (6) din Directiva 
95/46, această autoritate ar fi trebuit să solicite autorității slovace 
competente în materie să acționeze în locul său.  
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții opt 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Articolul 28 alineatul (1) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în 

sensul că legislația națională a unui stat membru se poate aplica pe 
teritoriul unui prim stat membru în privința unui operator de date 
stabilit exclusiv în al doilea stat membru, care administrează o pagină 
de internet de anunțuri imobiliare privind, printre altele, bunuri 
imobile situate pe teritoriul primului stat membru, ai căror proprietari 
comunică datele lor cu caracter personal către un instrument (server) 
de stocare și procesare de date care aparține administratorului paginii 
de internet și care se află în al doilea stat membru? 

2)      În lumina considerentelor (18)-(20), a articolului 1 alineatul (2) și a 
articolului 28 alineatul (1) din Directiva 95/46, articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din această directivă poate fi interpretat în sensul că 
autoritatea de supraveghere maghiară nu poate aplica legislația 
maghiară referitoare la protecția datelor, în calitatea sa de drept 
național, în privința administratorului unei pagini de internet de 
anunțuri imobiliare care este stabilit exclusiv în alt stat membru nici 
în cazul în care acesta publică anunțuri imobiliare privind, printre 
altele, bunuri imobile situate în Ungaria, ai căror proprietari, după 
toate probabilitățile, comunică datele de pe teritoriul maghiar către un 
instrument (server) de stocare și procesare de date care aparține 
administratorului paginii de internet și care se află în al doilea stat 
membru? 

3)      Este relevant în scopul interpretării articolului menționat anterior faptul 
că serviciul prestat de operatorul de date care administrează pagina 
de internet se adresează teritoriului altui stat membru? 

4)      Este relevant în scopul interpretării articolului menționat anterior faptul 
că datele referitoare la bunurile imobile situate pe teritoriul altui stat 
membru și datele cu caracter personal ale proprietarilor respectivelor 
imobile au fost descărcate efectiv de pe teritoriul respectivului stat 
membru? 

5)      Este relevant în scopul interpretării articolului menționat anterior faptul 
că datele cu caracter personal referitoare la respectivele bunuri 
imobile reprezintă date cu caracter personal ale cetățenilor unui alt 
stat membru? 

6)      Este relevant în scopul interpretării articolului menționat anterior faptul 
că proprietarii întreprinderii cu sediul în Slovacia locuiesc în Ungaria? 

7)      Dacă răspunsurile la întrebările anterioare sunt în sensul că autoritatea 
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maghiară pentru protecția datelor este competentă, însă nu poate 
aplica dreptul național, ci este obligată să aplice dreptul statului 
membru în care este stabilită societatea, articolul 28 alineatul (6) din 
Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că autoritatea maghiară 
pentru protecția datelor poate să exercite doar competențele 
prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din această directivă, în 
conformitate cu legislația statului membru în care este stabilită 
societatea, și că, prin urmare, nu este competentă să aplice o amendă? 

8)      Noțiunea «adatfeldolgozás» [operațiuni tehnice de prelucrare de date], 
utilizată atât la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cât și la articolul 28 
alineatul (6) din Directiva 95/46, poate fi considerată identică cu 
noțiunea «adatkezelés» [prelucrare de date], folosită în terminologia 
directivei?” 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Prin intermediul observațiilor introductive, Curtea de Justiție 
încearcă să afle, printre altele, ce înseamnă noțiunea de „sediu” în 
sensul legislației privind protecția datelor.  
 
CJUE a considerat că primele șase întrebări trebuie analizate 
împreună, întrebări pe care le-a reformulat. În viziunea CJUE, 
instanța de trimitere a întrebat dacă art. 4 alin. (1) lit. (a) și art. 28 
alin. (1) din Directiva 95/46 permit, în situații precum cele din 
litigiul principal, „autorității de supraveghere dintr-un stat membru 
să aplice legislația sa națională privind protecția datelor în privința 
unui operator de date a cărui societate este înmatriculată într-un alt 
stat membru și care exploatează un site internet de anunțuri 
imobiliare privind bunuri imobile situate pe teritoriul primului 
dintre aceste două state. Instanța întreabă, în special, dacă este 
pertinent faptul că acest stat membru este cel: 

• către care este orientată activitatea operatorului de date cu 
caracter personal, 

• în care sunt situate bunurile imobile,  
• dinspre care sunt comunicate datele referitoare la 

proprietarii acestor bunuri, 
• ai cărui resortisanți sunt aceștia; și  
• în care locuiesc proprietarii acestei societăți” (pct. 19) . 

 
CJUE a răspuns la primele șase întrebări preliminare în sensul 
următor:  
 
„Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46 trebuie 
interpretat în sensul că permite aplicarea legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal a unui alt stat membru 
decât cel în care este înmatriculat operatorul acestor date, în 
măsura în care acesta exercită, într-o formă de instalare stabilă pe 
teritoriul acestui stat membru, o activitate efectivă și reală, chiar 
minimă, în cadrul căreia este efectuată prelucrarea în discuție” 
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„pentru a determina, în împrejurări precum cele în discuție în 
litigiul principal, dacă aceste condiții sunt îndeplinite, instanța de 
trimitere poate îndeosebi să țină cont de faptul, pe de o parte, că 
activitatea operatorului de date, în cadrul căreia are loc 
prelucrarea, constă în exploatarea unor site-uri internet de 
anunțuri imobiliare privind bunuri imobile situate pe teritoriul 
statului membru menționat și redactate în limba acestuia și că ea 
este, în consecință, în principal sau chiar în întregime orientată 
către acest stat membru și, pe de altă parte, că acest operator 
dispune de un reprezentant în statul membru menționat, care este 
însărcinat să recupereze creanțele care rezultă din această 
activitate, precum și să îl reprezinte în proceduri administrative 
și judiciare privind prelucrarea datelor în cauză;  în schimb, este 
lipsit de pertinență aspectul cetățeniei persoanelor vizate de 
această prelucrare de date” (pct. 41).  
 
Cu alte cuvinte, CJUE a fost de părere că indiferent de locul unde este 
stabilit sediul social al unui operator, dacă acesta desfășoară o 
activitate efectivă și reală pe teritoriul altui stat membru, legislația 
acestui stat membru îi este aplicabilă.  
 
CJUE a răspuns la a șaptea întrebare preliminară în sensul în care o 
autoritate de supraveghere sesizată cu o plângere dintr -un stat 
membru  „nu poate aplica sancțiuni pe baza dreptului acestui stat 
membru operatorului acestor date care nu este stabilit pe acest 
teritoriu, ci ar trebui, în temeiul articolului 28 alineatul (6) din 
aceeași directivă, să solicite autorității de supraveghere provenind 
din statul membru al cărui drept este aplicabil să intervină” (pct. 60).  
 
La a opta întrebare preliminară, CJUE a statuat că noțiunea 
„adatfeldolgozás” (operațiuni tehnice de prelucrare de date), 
utilizată în versiunea în limba maghiară a acestei directive, trebuie 
înțeleasă într-un sens identic cu cel al termenului „adatkezelés” 
(prelucrare de date). 
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C-201/14, Bara și alții, hotărârea din 1 octombrie 2015 

ECLI:EU:C:2015:638 

 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

informarea persoanelor vizate, consimțământ, transfer de date fiscale între 

autorități publice, date fiscale, ANAF, CNAS, noțiunea de prelucrare a datelor 

cu caracter personal 

 
 
 

Litigiul principal 
 

Reclamanții din litigiul principal sunt persoane care obțin venituri 
din activități independente. ANAF a transmis CNAS datele privind 
veniturile lor declarate. Pe baza acestor date, CNAS a solicitat plata 
restanțelor contribuțiilor la sistemul de asigurări de sănătate.  
 
Reclamanții din litigiul principal au sesizat Curtea de Apel Cluj cu o 
acțiune prin care contestă legalitatea transferului datelor fiscale 
privind veniturile lor în raport cu prevederile Directivei 95/46. 
Aceștia susțin că, pe baza unui simplu protocol intern, datele 
menționate au fost transmise și utilizate în alte scopuri decât cele 
pentru care fuseseră comunicate inițial către ANAF, fără 
consimțământul lor expres și fără informarea lor prealabilă.  
 
 Din decizia de trimitere reiese că entitățile publice sunt abilitate, în 
temeiul Legii nr. 95/2006, să transmită date cu caracter personal 
caselor de asigurări de sănătate pentru a le permite acestora din 
urmă să stabilească calitatea de asigurat a persoanelor vizate. Datele 
respective privesc identificarea persoanelor (nume, prenume, cod 
numeric personal, adresă), însă nu cuprind date privind veniturile 
obținute. 
 
Curtea de Apel Cluj a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții 
patru întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Este autoritatea națională fiscală, ca reprezentant al ministerului de 

resort al unui stat membru, instituție financiară în înțelesul articolului 
124 TFUE? 

2)      Este posibil ca pe calea unui act asimilat celor administrative, respectiv 
a unui protocol încheiat între autoritatea națională fiscală și o altă 
instituție a statului, să se reglementeze transferul bazei de date privind 
veniturile realizate de cetățenii unui stat membru de la autoritatea 
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națională fiscală către o altă instituție a statului membru fără a ne afla 
în prezența unui acces preferențial astfel cum este definit în articolul 
124 TFUE? 

3)      Transferul bazei de date făcut cu scopul stabilirii în sarcina cetățenilor 
statului membru a unor obligații de plată cu titlu de contribuție socială, 
către instituția statului membru în beneficiul căreia operează 
transferul, se circumscrie noțiunii de considerent de ordin prudențial 
în înțelesul articolului 124 TFUE? 

4)      Pot fi prelucrate datele personale de către o autoritate căreia nu i-au fost 
destinate aceste date în condițiile în care această operațiune aduce, cu 
caracter retroactiv, prejudicii patrimoniale? 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a considerat că nu este necesar a răspunde la primele trei 
întrebări preliminare (pct. 24) deoarece „interpretarea articolului 
124 TFUE solicitată nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul 
litigiului principal, care privește protecția datelor cu caracter 
personal” (pct. 23).  
 
CJUE a considerat admisibila cea de a patra întrebare preliminară și 
a reformulat-o după cum urmează: „art. 10, 11 și 13 din Directiva 
95/46 trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri 
naționale precum cele în discuție în litigiul principal, care permit 
unei autorități a administrației publice a unui stat membru să 
transmită date personale unei alte autorități a administrației publice 
și prelucrarea lor ulterioară, fără ca persoanele vizate să fi fost 
informate despre această transmitere și despre această prelucrare”? 
(pct. 28).  
 
Răspunsul CJUE la cea de a patra întrebare preliminară a fost unul 
clar care nu poate lăsa loc de interpretare, respectiv CJUE a statuat 
că legislația privind protecția datelor se opune unor măsuri 
naționale „precum cele în discuție în litigiul principal, care permit 
unei autorități a administrației publice a unui stat membru să 
transmită date personale unei alte autorități a administrației publice 
și prelucrarea lor ulterioară , fără ca persoanele vizate să fi fost 
informate despre această transmitere sau despre această prelucrare” 
(pct. 46).  
 
Pentru a ajunge la această concluzie, CJUE a luat în calcul o serie de 
factori, printre care (i) datele fiscale transferate de ANAF către CNAS 
se încadrează în noțiunea de „date cu caracter personal” (pct. 29); 
(ii) prelucrarea datelor de către CNAS și de către ANAF trebuie să 
respecte atât principiile referitoare la calitatea datelor, cât și cel 
puțin un temei juridic de prelucrare (pct. 30); (iii) deși operatorul 
are o obligație de informare față de persoanele vizate (pct. 
31),  reclamanții din litigiul principal nu au fost informați de ANAF 
despre transmiterea către CNAS a datelor personale care îi vizau 
(pct. 35); (iv) dispozițiile Legii nr. 95/2006 invocate de guvernul 
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român și Protocolul din 2007 nu pot intra sub incidența unui 
regimului derogatoriu (pct. 45).  
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Cauzele conexate C-446/12 și C-449/12, Willems și alții, 
hotărârea din 16 aprilie 2015 

ECLI:EU:C:2015:238 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

pașaport biometric, date biometrice , categorii speciale de date, utilizarea 

datelor în alte scopuri, baze de date care conțin date biometrice, cărți de 

identitate biometrice, drepturi fundamentale, dreptul la respectarea vieții 

private, dreptul la protecția datelor cu caracter personal  

 

 
 

Litigiile principale 
 

Domnul Willems, precum și doamnele Roest și van Luijk au introdus, 
fiecare în ceea ce îl privește, o cerere de pașaport. Primarii 
competenți în fiecare caz au respins aceste cereri, întrucât 
persoanele interesate au refuzat să furnizeze amprente lor digitale. 
Domnul Kooistra a introdus o cerere de emitere a unei cărți de 
identitate olandeze care a fost de asemenea respinsă, pentru motivul 
că a refuzat să furnizeze amprentele sale digitale și o fotografie 
facială. 
 
Reclamanții din litigiile principale au refuzat să furnizeze 
respectivele date biometrice pentru motivul că înregistrarea și 
conservarea acestora constituie o atingere importantă adusă 
integrității lor fizice și dreptului lor la protejarea vieții private. 
 
Potrivit reclamanților din litigiile principale, atingerea menționată 
decurge în special din stocarea datelor respective pe trei suporturi 
distincte. Astfel, acestea nu ar fi conservate doar pe suportul de 
stocare integrat în pașaport sau în cartea de identitate olandeză, ci 
și într-o bază de date descentralizată. În plus, riscurile pentru 
siguranța datelor menționate ar crește pentru motivul că Legea 
privind pașapoartele prevede că bazele de date descentralizate 
comunale vor fi, cu timpul, reunite într-o bază de date centralizată. 
 Pe de altă parte, nu ar exista o dispoziție care să identifice în mod 
clar persoanele care vor avea acces la datele biometrice, astfel încât 
reclamanții din litigiile principale ar pierde controlul acestora din 
urmă. 
 
De asemenea, reclamanții din litigiile principale susțin că autoritățile 
ar putea să utilizeze în viitor datele biometrice în alte scopuri decât 
cele pentru care ei le-au furnizat. În special, stocarea acestor date 
într-o bază de date ar putea fi utilizată în scopuri judiciare, precum 
și de serviciile de informații și de securitate. Or, din Regulamentul 
nr. 2252/2004 ar rezulta că, în scopul aplicării acestuia, datele 
biometrice, precum amprentele digitale, ar putea fi utilizate doar 
pentru a verifica autenticitatea documentului și identitatea 
titularului. O astfel de utilizare ar fi de asemenea contrară 
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drepturilor fundamentale. 
 
Întrucât acțiunile lor împotriva deciziilor de refuz ale primarilor au 
fost respinse în primă instanță, reclamanții din litigiile principale au 
formulat apel la instanța de trimitere.  
 
În continuare au fost formulate către Curtea de Justiție mai multe 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
Prima întrebare preliminară în cauza C-447/12:  
 
Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul [nr. 2252/2004] trebuie interpretat în 

sensul că acest regulament nu se aplică cărților de identitate emise de statele membre 
resortisanților lor, precum cartea de identitate olandeză, indiferent de durata lor de 
valabilitate și fără a lua în considerare posibilitățile de a le utiliza ca document de 
călătorie? 

 
 

A doua întrebare adresată în cauzele C-446/12, C-448/12 și C-449/12, 
precum și a treia întrebare în cauza C-447/12: 

 
[…] [A]rticolul 4 alineatul (3) din Regulamentul [nr. 2252/2004], [interpretat] în 

lumina articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
[(denumită în continuare «carta»)], a articolului 8 alineatul (2) din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[, 
semnată la Roma la 4 noiembrie 1950,] și a articolului 7 litera (f) din Directiva 
[95/46] coroborat cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din această directivă, trebuie 
interpretat în sensul că, atunci când pun în aplicare acest regulament, statele membre 
trebuie să garanteze prin lege că datele biometrice colectate și stocate în temeiul 
regulamentului menționat nu pot fi colectate, prelucrate și utilizate în alte scopuri 
decât în vederea eliberării documentului în cauză? 

 
 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La prima întrebare preliminară CJUE a răspuns că „Regulamentul 
nr. 2252/2004 nu este aplicabil cărților de identitate emise de un 
stat membru resortisanților săi, precum cărțile de identitate 
olandeze, independent atât de durata de valabilitate a acestora, cât 
și de posibilitatea de a le utiliza cu ocazia călătoriilor efectuate în 
afara acestui stat” (pct. 42).  
 
Totodată, CJUE a arătat și faptul că Regulamentul nr. 2252/2004 nu 
se aplică nici pașapoartelor și documentelor de călătorie temporare 
cu o valabilitate de 12 luni sau mai puțin.  
 
La a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că „Regulamentul 
nr. 2252/2004 trebuie interpretat în sensul că nu obligă statele 
membre să garanteze, în legislația lor, că datele biometrice colectate 
și stocate în conformitate cu regulamentul menționat nu vor fi 
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colectate, prelucrate și utilizate în alte scopuri decât emiterea 
pașaportului sau a documentului de călătorie, întrucât acest aspect 
nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului menționat (pct. 
53)” 
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2014 
 

C-212/13, Ryneš, hotărârea din 11 decembrie 2014 
ECLI:EU:C:2014:2428 

 

 
Cuvinte-cheie 

 
noțiunea de activități exclusiv personale sau domestice, CCTV, sistem de 

supraveghere video, noțiunea de date cu caracter personal 

 

 

 
Litigiul principal 

 
În perioada cuprinsă între 5 octombrie 2007 și 11 aprilie 2008, 
domnul Ryneš a instalat și a utilizat un sistem de supraveghere video 
amplasat sub streașina locuinței familiei sale. Camera video era fixă, 
fără posibilitate de rotire, și filma intrarea în această locuință, 
drumul public, precum și intrarea în locuința situată vizav i. Sistemul 
permitea numai înregistrarea video, care era stocată pe un 
echipament de înregistrare în mod continuu, și anume pe un hard 
disk. Odată atinsă capacitatea acestuia, echipamentul efectua o nouă 
înregistrare peste înregistrarea existentă. În echipamentul de 
înregistrare menționat nu era inclus niciun monitor, astfel că 
imaginea nu putea fi vizualizată imediat. Numai domnul Ryneš avea 
acces direct la sistem și la date. 
 
În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2007 a avut loc un alt atac. Un geam 
al locuinței în discuție a fost spart cu o aruncătură de praștie. 
Datorită sistemului de supraveghere video în discuție au putut fi 
identificați doi suspecți. Înregistrările au fost predate poliției și au 
fost invocate ulterior ca mijloc de probă în cadrul proceduri i penale 
începute. 
 
Întrucât unul dintre suspecți a solicitat verificarea legalității 
sistemului de supraveghere al domnului Ryneš, Úřad, prin decizia 
din 4 august 2008, a constatat că domnul Ryneš a săvârșit încălcări 
ale legislației privind protecția datelor.  
 
Domnul Ryneš s-a adresat instanței de judecată pentru anularea 
acestei decizii, iar în faza de recurs, Curtea Administrativă Supremă 
a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții o întrebare 
preliminară.  
 
 

Întrebarea preliminară 
 

Operarea unui sistem de supraveghere video instalat într-o locuință de familie în 
vederea protejării proprietății, a sănătății și a vieții proprietarilor locuinței poate fi 
calificată drept prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată «de către o 
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persoană fizică în cursul unei activități exclusiv personale sau domestice» în sensul 
articolului 3 alineatul (2) din Directiva 95/46[…], deși un astfel de sistem 
supraveghează de asemenea un spațiu public? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a răspuns în sens negativ la întrebarea instanței de trimitere , 
afirmând faptul „că operarea unui sistem de supraveghere video care 
determină o înregistrare video a unor persoane stocată pe un 
echipament de înregistrare în mod continuu, cum ar fi un hard disk, 
instalat de o persoană fizică în locuința sa de familie în vederea 
protejării proprietății, a sănătății și a vieții proprietarilor locuinței, 
acest sistem supraveghind de asemenea un spațiu public, nu 
constituie o prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în 
cursul unei activități exclusiv personale sau domestice în sensul 
acestei dispoziții” (pct. 35).  
 
Printre argumentele reținute de CJUE se numără (i)  imaginea unei 
persoane înregistrată de o cameră video constituie o dată cu caracter 
personal în măsura în care se poate realiza identificarea persoanei 
vizate (pct. 22); (ii) o supraveghere efectuată printr-o înregistrare 
video a unor persoane, precum în cauza principală, stocată pe un 
echipament de înregistrare în mod continuu, și anume pe un hard 
disk, constituie o prelucrare de date cu caracter personal automata 
(pct. 25); (iii) noțiunea de activitate exclusiv personală sau 
domestică trebuie interpretată în sens restrictiv (pct. 29-30), iar o 
supraveghere video care se extinde, fie și parțial, la spațiul public nu 
poate fi considerată drept o activitate exclusiv „personală sau 
domestică” în sensul legislației privind protecția datelor (pct. 33).  
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Cauzele conexate C-141/12 și C-372/12, YS și alții, 
hotărârea din 17 iulie 2014 

ECLI:EU:C:2014:2081 
 

 
Cuvinte-cheie 

 
noțiunea de date cu caracter personal, întinderea dreptului de acces, 

permis de ședere 

 

 

 
Litigiile principale  

 
Cauza C-141/12 
 
La 13 ianuarie 2009, YS a introdus o cerere de eliberare a unui 
permis de ședere temporar în temeiul dreptului la azil. Această 
cerere a fost respinsă prin decizia din 9 iunie 2009. Decizia 
respectivă a fost revocată prin scrisoarea din 9 aprilie 2010, iar 
cererea menționată a fost respinsă din nou prin decizia din 6 iulie 
2010. Prin scrisoarea din 10 septembrie 2010, YS a solicitat 
comunicarea minutei referitoare la decizia din 6 iulie 2010.   Prin 
decizia din 24 septembrie 2010, această comunicare a fost refuzată. 
Cu toate acestea, respectiva decizie cuprinde o prezentare a datelor 
care figurează în minută, a originii acestora și a entităților cărora 
le-au fost transmise aceste date. YS a depus o reclamație împotriva 
respectivului refuz privind comunicarea, care a fost respinsă prin 
decizia din 22 martie 2011. 
Prin urmare, YS a formulat o acțiune împotriva acestei decizii de 
respingere la Rechtbank Middelburg (Tribunalul din Middelburg), 
pentru motivul că nu i se putea refuza în mod legal accesul la minuta 
menționată. 
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții mai multe întrebări 
preliminare.  
 
Cauza C-372/12 
 
Litigiul privind M 
Prin decizia din 28 octombrie 2009, minister i-a eliberat lui M un 
permis de ședere temporar în calitate de solicitant de azil, în temeiul 
articolului 29 alineatul 1 litera b din Vw 2000. Această decizie nu era 
motivată, în sensul că nu prevedea modul în care cauza fusese 
apreciată de serviciul pentru imigrație și naturalizări. Prin 
scrisoarea din 30 octombrie 2009, M a solicitat, în temeiul articolului 
35 din Wbp, să aibă acces la minuta referitoare la această 
decizie.  Prin decizia din 4 noiembrie 2009, minister a refuzat să îi 
acorde lui M accesul la minuta respectivă. Întrucât reclamația 
împotriva refuzului amintit a fost respinsă prin decizia din 3 
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decembrie 2010, M a formulat o acțiune împotriva acesteia la 
Rechtbank Middelburg, instantă care a anulat decizia menționată.  
 
Litigiul privind S 
Prin decizia nemotivată din 10 februarie 2010, minister i-a eliberat 
lui S un permis de ședere temporar obișnuit pe baza unor 
„împrejurări dramatice”. Prin scrisoarea din 19 februarie 2010, S a 
solicitat, în temeiul articolului 35 din Wbp, să i se comunice minuta 
referitoare la această decizie. Cererea respectivă a fost respinsă prin 
decizia din 31 martie 2010, care a fost confirmată în urma unei 
reclamații prin decizia din 21 octombrie 2010. În aceasta din urmă, 
minister a susținut că decizia din 31 martie 2010 precizase deja 
datele cu caracter personal care figurează în minută și că decizia în 
cauză răspundea, astfel, la cererea de acordare a accesului. Pe de altă 
parte, minister considera că Wbp nu conferă dreptul de acces la 
minută. Prin decizia din 4 august 2011, Rechtbank Amsterdam 
(Tribunalul din Amsterdam) a declarat fondată acțiunea introdusă 
de S împotriva deciziei din 21 octombrie 2010 și a anulat această 
decizie. Instanța menționată a considerat, printre altele, că minuta în 
cauză nu conține alte informații în afara datelor cu caracter personal 
care îl privesc pe S, la care acesta din urmă are drept de acces în 
temeiul Wbp, iar refuzul minister de a acorda accesul nu era 
întemeiat în mod valabil.  
 
Atât în litigiul cu privire la M, cât și în cel cu privire la S, ministe r a 
decis să introducă o acțiune la Raad van State (Consiliul de Stat).  
 
Raad van State a hotărât să conexeze cauzele referitoare la M și la S, 
să suspende judecarea acestora și să adreseze Curții mai multe 
întrebări preliminare.  

 
 
 

Întrebările preliminare 
 

Întrebările preliminare în Cauza C-141/12:  
 

1)      Datele cuprinse în minută referitoare la persoana vizată sunt date cu 
caracter personal în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 
[95/46]? 

2)      Analiza juridică din cuprinsul minutei face parte din categoria datelor cu 
caracter personal în sensul prevederii menționate anterior? 

3)      În cazul în care Curtea confirmă că datele menționate sunt date cu 
caracter personal, operatorul, respectiv autoritatea prevăzută la 
articolul 12 din Directiva [95/46] și la articolul 8 alineatul (2) din 
cartă, trebuie să ofere informații și cu privire la aceste date cu caracter 
personal? 

4)      În acest context, poate persoana vizată să se întemeieze în mod direct pe 
articolul 41 alineatul (2) litera (b) din cartă și, în cazul unui răspuns 
afirmativ, sintagma cuprinsă la acest articol – «cu respectarea 
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intereselor legitime legate de confidențialitatea [procesului 
decizional]» – trebuie interpretată în sensul că dreptul de acces la 
minută poate fi refuzat pentru acest motiv? 

5)      În cazul în care persoana vizată solicită accesul la minută, operatorul, 
respectiv autoritatea în cauză, trebuie să pună la dispoziția acesteia o 
copie a documentului respectiv pentru a îndeplini cerințele dreptului 
la informare? 

Întrebările preliminare în Cauza C-372/12:  
 

1)      Articolul 12 litera (a) a doua liniuță din Directiva [95/46] trebuie să fie 
interpretat în sensul că există un drept de a obține o copie a 
documentelor în care sunt prelucrate date cu caracter personal sau 
este suficient să se comunice o prezentare completă a acestor date 
într-o formă inteligibilă? 

2)      Sintagma «drept de acces» cuprinsă la articolul 8 alineatul (2) din [cartă] 
trebuie interpretată în sensul că există un drept de a obține o copie a 
documentelor în care sunt prelucrate date cu caracter personal sau 
este suficient să se comunice o prezentare completă a acestor date 
într-o formă inteligibilă în sensul articolului 12 litera (a) a doua liniuță 
din Directiva [95/46]? 

3)      Articolul 41 alineatul (2) litera (b) din [cartă] se adresează și statelor 
membre ale Uniunii în măsura în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniunii în sensul articolului 51 alineatul (1) din cartă? 

4)      Împrejurarea că, ulterior accesului acordat la minute, nu se mai regăsesc 
motivele pentru care este propusă o anumită decizie, ceea ce nu este 
favorabil liberului schimb de puncte de vedere în cadrul administrației 
și nici bunei desfășurări a procesului decizional, constituie un interes 
legitim legat de confidențialitate în sensul articolului 41 alineatul (2) 
litera (b) din [cartă]? 

5)      O analiză juridică precum cea din cuprinsul unei minute poate fi 
asimilată «datelor cu caracter personal», în sensul articolului 2 litera 
(a) din Directiva [95/46]? 

6)      Interesul liberului schimb de puncte de vedere în cadrul administrației 
în cauză intră de asemenea sub incidența protecției drepturilor și a 
libertăților altor persoane, în sensul articolului 13 alineatul (1) litera 
(g) din Directiva [95/46]? În cazul unui răspuns negativ, acest interes 
poate intra atunci sub incidența articolului 13 alineatul (1) litera (d) 
sau (f) din această directivă? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Cu privire la prima și la a doua întrebare în cauza C-141/12, precum 
și la a cincea întrebare în cauza C-372/12, referitoare la noțiunea 
„date cu caracter personal”, CJUE a apreciat că „datele referitoare la 
solicitantul permisului de ședere care figurează în minută și, după 
caz, cele care figurează în analiza juridică cuprinsă în aceasta 
constituie „date cu caracter personal” analiza menționată neputând 
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primi în schimb, în sine, aceeași calificare” (pct. 48).  
 
Cu privire la a treia și la a cincea întrebare în cauza C-141/12 și la 
prima și la a doua întrebare în cauza C-372/12, referitoare la 
întinderea dreptului de acces, CJUE a statuat că „ solicitantul unui 
permis de ședere are un drept de acces la ansamblul datelor cu 
caracter personal care îl privesc care fac obiectul unei prelucrări de 
către autoritățile administrative naționale” (pct. 60). Mai departe, 
CJUE a subliniat faptul că „pentru ca acest drept de acces să fie 
respectat, este suficient ca solicitantul respectiv să fie pus în posesia 
unei prezentări complete privind datele menționate într-o formă 
inteligibilă, și anume într-o formă care să permită solicitantului 
amintit să ia cunoștință de aceste date și să verifice dacă ele sunt 
exacte și sunt prelucrate” în conformitate cu legislația pentru ca 
solicitantul menționat să poată exercita, după caz, drepturile care îi 
sunt conferite de legislația privind protecția datelor (pct. 60).  
 
Celelalte întrebări preliminare au fost considerate irelevante în 
contextul hotărârii (pct. 49) sau răspunsul la acestea nu va fi redat 
în această lucrare deoarece nu privește domeniul datelor cu caracter 
personal inadmisibile ca urmare a unei formulări ipotetice și obscure 
(pct. 61-69).   
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C-131/12, Google Spain și Google, hotărârea din 13 mai 

2014 
ECLI:EU:C:2014:317 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

domeniu de aplicare material și teritorial, dreptul la ștergere , motoare de 

căutare, obligațiile operatorului, drepturile persoanei vizate, prelucrare de 

date, date publice, noțiunea de operator, noțiunea de sediu, domeniu de aplicare 

teritorial, libertatea de informare 

 

 
 

Litigiul principal 
 

La 5 martie 2010, domnul Costeja González, cetățean spaniol cu 
domiciliul în Spania, a formulat o reclamație la AEPD împotriva La 
Vanguardia Ediciones SL (denumită în continuare „La Vanguardia”), 
care publică un cotidian cu difuzare largă, în special în Catalonia 
(Spania), precum și împotriva Google Spain și a Google Inc. Această 
reclamație se întemeia pe faptul că, atunci când un utilizator de 
internet introducea numele domnului Costeja González în motorul 
de căutare al grupului Google (denumit în continuare „Google 
Search”), se afișau linkuri către două pagini ale cotidianului La 
Vanguardia, din 19 ianuarie 1998 și, respectiv, din 9 martie 1998, pe 
care figura un anunț, în care se menționa numele domnului Costeja 
González, cu privire la o vânzare la licitație a unor imobile asociată 
unei proceduri de executare silită desfășurate în vederea plății unor 
datorii la asigurările sociale.  
 
Prin această reclamație, domnul Costeja González  a solicitat, pe de o 
parte, să se dispună ca La Vanguardia fie să elimine sau să modifice 
paginile menționate astfel încât să nu mai apară datele sale cu 
caracter personal, fie să utilizeze anumite instrumente puse la 
dispoziție de motoarele de căutare pentru a proteja aceste date. Pe 
de altă parte, a solicitat să se dispună ca Google Spain sau Google Inc. 
să elimine sau să oculteze datele sale cu caracter personal, astfel 
încât acestea să nu mai apară printre rezultatele căutării și să nu mai 
figureze în linkuri.  
 
AEPD a admis în parte reclamația considerând că că operatorii de 
motoare de căutare sunt supuși legislației în materie de protecție a 
datelor, dat fiind că realizează o prelucrare a datelor pentru care 
sunt răspunzători și că acționează în calitate de intermediari ai 
societății informaționale. AEPD a apreciat că este abilitată să dispună 
ca operatorii de motoare de căutare să retragă datele și să interzică 
accesul la anumite date în cazul în care ea consideră că găsirea și 
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difuzarea lor pot aduce atingere dreptului fundamental la protecția 
datelor și demnității persoanelor în sens larg, ceea ce ar include și 
simpla voință a persoanei interesate ca datele respective să nu fie 
cunoscute de terți. AEPD a considerat că această obligație poate 
incumba direct operatorilor de motoare de căutare, fără a fi necesară 
ștergerea datelor sau a informațiilor de pe site-ul web pe care 
figurează, în special în cazul în care menținerea acestor informații pe 
site-ul respectiv este justificată printr-o dispoziție legală. 
 
Google Spain și Google Inc. au introdus două acțiuni separate 
împotriva deciziei menționate la Audiencia Nacional, care au fost 
conexate de aceasta. 
 
Instanța respectivă a suspendat cauza și a adresat mai multe 
întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      În ceea ce privește aplicarea teritorială a Directivei [95/46] și, prin 

urmare, a reglementării spaniole privind protecția datelor cu caracter 
personal: 

a)      Trebuie să se interpreteze că există un «sediu» în sensul 
dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 
95/46] atunci când sunt îndeplinite una sau mai multe dintre 
următoarele condiții: 

–        societatea operatoare a motorului de căutare 
înființează într-un stat membru o sucursală sau 
o filială destinată promovării și vânzării 
spațiului publicitar oferit de motorul de căutare, 
a cărei activitate este orientată către locuitorii 
acelui stat 

sau 

–        societatea-mamă desemnează o filială situată în 
acest stat membru drept reprezentanta sa și 
operatoare a două fișiere concrete cuprinzând 
datele clienților care au încheiat contracte de 
publicitate cu societatea menționată 

sau 

–        sucursala sau filiala stabilită într-un stat membru 
transmite societății-mamă, stabilită în afara 
Uniunii Europene, solicitările și cererile care îi 
sunt adresate atât de persoanele interesate, cât 
și de autoritățile competente în legătură cu 
respectarea dreptului de protecție a datelor, 
chiar dacă respectiva colaborare are loc în mod 
voluntar? 

b)      Articolul 4 alineatul (1) litera (c) din [Directiva 95/46] trebuie 
interpretat în sensul că există o «recurgere la mijloace […] 
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situate pe teritoriul statului membru respectiv»: 

–        când un motor de căutare utilizează «păianjeni 
web» sau roboți pentru a găsi și a indexa 
informațiile conținute pe paginile web situate 
pe serverele din acest stat membru 

sau 

–        când utilizează un nume de domeniu propriu unui 
stat membru și orientează căutările și 
rezultatele în funcție de limba acestui stat 
membru? 

c)      Poate fi considerată o recurgere la mijloace, potrivit dispozițiilor 
articolului 4 alineatul (1) litera (c) din [Directiva 95/46], 
stocarea temporară a informațiilor indexate de motoarele de 
căutare pe internet? În cazul unui răspuns afirmativ la această 
din urmă întrebare, se poate considera că acest criteriu de 
legătură există atunci când societatea refuză să dezvăluie locul 
în care stochează aceste indexuri, invocând motive legate de 
concurență? 

d)      Indiferent de răspunsul la întrebările anterioare și în special în 
cazul în care Curtea ar considera că nu sunt întrunite criteriile 
de legătură prevăzute la articolul 4 din Directiva [95/46]: 

[Directiva 95/46] trebuie aplicată, în lumina articolului 8 
din [cartă], în statul membru în care este localizat centrul de 
greutate al conflictului și unde este posibilă o protecție mai 
eficientă a drepturilor cetățenilor Uniunii […]? 

2)      În ceea ce privește activitatea motoarelor de căutare ca furnizori de 
conținuturi în raport cu [Directiva 95/46]: 

a)      În legătură cu activitatea [Google Search], ca furnizor de 
conținuturi, care constă în găsirea informațiilor publicate sau 
introduse în rețea de către terți, indexarea acestora în mod 
automat și stocarea lor temporară și, în cele din urmă, punerea 
acestora la dispoziția utilizatorilor de internet într-o anumită 
ordine de preferință, atunci când informațiile respective conțin 
date cu caracter personal ale unor terți, trebuie să se 
interpreteze că o activitate precum cea descrisă este cuprinsă 
în noțiunea «prelucrare a datelor» de la articolul 2 litera (b) din 
[Directiva 95/46]? 

b)      În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară și în 
legătură cu o activitate precum cea descrisă deja: 

Articolul 2 litera (d) din [Directiva 95/46] trebuie 
interpretat în sensul că societatea care gestionează [Google 
Search] este «operator» al datelor cu caracter personal 
conținute de paginile web pe care le indexează? 

c)      În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, [AEPD], 
în cadrul protecției drepturilor prevăzute la articolul 12 litera 
(b) și la articolul 14 [primul paragraf] litera (a) din [Directiva 
95/46], poate să solicite în mod direct [Google Search] să 
retragă din indexurile sale o informație publicată de terți, fără 
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a se adresa în prealabil sau simultan titularului paginii web pe 
care se află informația menționată? 

d)      În cazul unui răspuns afirmativ la această din urmă întrebare, ar 
fi exclusă obligația operatorilor motoarelor de căutare de a 
proteja aceste drepturi atunci când informațiile care conțin 
date cu caracter personal au fost publicate în mod legal de către 
terți și sunt păstrate pe pagina web inițială? 

3)      În ceea ce privește întinderea dreptului de ștergere și/sau de opoziție în 
raport cu dreptul de a fi uitat, este adresată următoarea întrebare: 

Trebuie să se interpreteze că drepturile de ștergere și de blocare 
a datelor, reglementate la articolul 12 litera (b), și dreptul de opoziție, 
reglementat la articolul 14 [primul paragraf] litera (a) din [Directiva 
95/46], includ posibilitatea persoanei vizate de a se îndrepta 
împotriva operatorilor motoarelor de căutare pentru a împiedica 
indexarea informațiilor referitoare la persoana sa publicate pe 
paginile web ale terților, prevalându-se de dorința sa ca informațiile 
respective să nu fie cunoscute de utilizatorii de internet atunci când 
consideră că acestea îi pot aduce prejudicii sau când dorește să fie 
uitate, deși este vorba despre informații publicate în mod legal de către 
terți? 

 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
 

La a doua întrebare literele (a) și (b) Curtea de Justiție a răspuns că 
activitatea unui motor de căutare trebuie calificată drept „prelucrare 
a datelor cu caracter personal” în sensul legislației privind protecția 
datelor atunci când informațiile respective conțin date cu caracter 
personal, iar operatorul acestui motor de căutare trebuie considerat 
„operator” (pct. 41).  
 
Principalele argumente reținute de CJUE pentru a ajunge la concluzia 
că ne aflăm în prezența unei activități de prelucrare au fost 
următoarele (i) „prelucrarea datelor cu caracter personal” este 
„orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra 
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau 
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt 
mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea” 
(pct. 25); (ii) încărcarea de date pe internet constituie prelucrare de 
date cu caracter personal (pct. 26); (iii) printre datele găsite, 
indexate, stocate de motoarele de căutare și puse la dispoziția 
utilizatorilor acestora figurează și informații referitoare la persoane 
fizice identificate sau identificabile, așadar „date cu caracter 
personal” (pct. 27).  
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Principalele argumente reținute de CJUE pentru a ajunge la concluzia 
că un motor de căutare este operator de date au fost următoarele 
(i)  operator este „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu altele, 
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal” (pct. 32), iar definiția largă a noțiunii de operator 
urmărește să protejeze eficient și complet persoanele fizice (pct. 34); 
(ii) „această activitate a motoarelor de căutare joacă un rol decisiv 
în difuzarea globală a datelor menționate prin faptul că le face 
accesibile tuturor utilizatorilor de internet care efectuează o căutare 
plecând de la numele persoanei vizate” (pct. 36).  
 
 
*** 
 
CJUE a răspuns la prima întrebare, litera (a) în sensul următor 
„articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46 trebuie 
interpretat în sensul că o prelucrare a datelor cu caracter personal 
este efectuată în cadrul activităților unui sediu al operatorului pe 
teritoriul unui stat membru, în sensul acestei dispoziții, în cazul în 
care operatorul unui motor de căutare înființează într-un stat 
membru o sucursală sau o filială destinată promovării și vânzării 
spațiului publicitar de pe pagina acestui motor, a cărei activitate este 
orientată către locuitorii acelui stat membru” (art. 60).  
 
Cu alte cuvinte,  CJUE a răspuns că activitatea unei sucursale sau a 
unei filiale a lui Google cu sediul pe teritoriul Uniunii intră în 
domeniul de aplicare teritorial al Directivei 95/46 cu toate 
consecințele ce decurg din faptul de a se afla sub incidența acestei 
legislații.  
 
 
*** 
 
Prin răspunsul la a doua întrebare literele (c) și (d), CJUE a consacrat 
jurisprudențial dreptul la ștergerea datelor statuând că „articolul 12 
litera (b) și articolul 14 primul paragraf litera (a) din Directiva 
95/46 trebuie interpretate în sensul că, pentru respectarea 
drepturilor prevăzute de aceste dispoziții și în măsura în care 
condițiile prevăzute de acestea sunt îndeplinite efectiv, operatorul 
unui motor de căutare este obligat să elimine de pe lista de rezultate, 
afișată în urma unei căutări efectuate plecând de la numele unei 
persoane, linkurile către paginile web publicate de terți și care 
conțin informații referitoare la această persoană și în ipoteza în care 
acest nume sau aceste informații nu sunt șterse în prealabil sau 
simultan de pe paginile web respective, iar aceasta, dacă este cazul, 
chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menționate este licită” 
(pct. 88).  
 
Curtea a considerat că publicarea online a unor date personale care 
relevă informații intime despre o persoană poate afecta în mod 
semnificativ drepturile fundamentale la respectarea vieții private și 
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la protecția datelor cu caracter personal „în cazul în care căutarea cu 
ajutorul acestui motor este efectuată plecând de la numele unei 
persoane fizice, întrucât prelucrarea menționată permite oricărui 
utilizator de internet să își formeze, prin intermediul listei de 
rezultate, o idee de ansamblu structurată cu privire la informațiile 
referitoare la această persoană care pot fi găsite pe internet, care 
ating în mod potențial o multitudine de aspecte ale vieții sale private 
și care, fără motorul de căutare menționat, nu ar fi putut sau ar fi 
putut doar foarte greu să fie combinate, și să stabilească astfel un 
profil mai mult sau mai puțin detaliat al acesteia. În plus, efectul 
ingerinței în drepturile amintite ale persoanei vizate este agravat ca 
urmare a rolului important pe care îl au în societatea modernă 
internetul și motoarele de căutare, care conferă informațiilor 
cuprinse într-o asemenea listă de rezultate un caracter ubicuu” (pct. 
80).  
 
În continuare, Curtea subliniază „efectul ingerinței în drepturile 
amintite ale persoanei vizate este agravat ca urmare a rolului 
important pe care îl au în societatea modernă internetul și motoarele 
de căutare, care conferă informațiilor cuprinse într-o asemenea listă 
de rezultate un caracter ubicuu” (pct. 80).  
 
Cu privire la asigurarea unui echilibru între dreptul la viață privată 
și dreptul utilizatorilor de  interes de a avea acces la informația în 
cauză, Curtea a subliniat că, în general dreptul la viață privată și 
dreptul la protecția datelor prevalează „asupra interesului 
menționat al utilizatorilor de internet, acest echilibru poate să 
depindă însă, în cazuri particulare, de natura informației în discuție 
și de caracterul sensibil al acesteia în ceea ce privește viața privată a 
persoanei vizate, precum și de interesul publicului de a dispune de 
informația respectivă, care poate varia în special în funcție de rolul 
jucat de persoana menționată în viața publică” (pct. 81).  
 
Prin răspunsul la cea de a treia întrebare, CJUE a oferit informații 
suplimentare despre asigurarea echilibrului dintre dreptul la viață 
privată și dreptul utilizatorilor de interes de a avea acces la 
informația în cauză și a subliniat faptul „aceste drepturi [dreptul la 
viață privată și dreptul la protecția datelor] prevalează în principiu 
nu numai asupra interesului economic al operatorului motorului de 
căutare, ci și asupra interesului acestui public de a avea acces la 
informația respectivă cu ocazia unei căutări referitoare la numele 
acestei persoane. Nu aceasta ar fi însă situația dacă ar reieși că, din 
motive speciale, precum rolul jucat de persoana respectivă în viața 
publică, ingerința în drepturile sale fundamentale este justificată de 
interesul preponderent al publicului menționat de a avea acces, prin 
intermediul acestei includeri, la informația în cauză” (pct. 99).  

 
 

  



125  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

 
Cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland, 

Seitlinger și alții, hotărârea din 8 aprilie 2014 
ECLI:EU:C:2014:238 

 

 
Cuvinte-cheie 

 
comunicații electronice, Directiva 2006/24/CE, păstrarea datelor, durata 

de stocare, drepturi fundamentale, date de trafic, date privind locația, 

securitate, măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrare excesivă, 
încălcarea principiul proporționalității, invalidarea Directivei 2006/24/CE 

 

 
Litigiile principale 

 
Cauza C-293/12 
 
Digital Rights a introdus la 11 august 2006 o acțiune la High Court în 
cadrul căreia susține că este proprietara unui telefon mobil care a 
fost înregistrat la 3 iunie 2006 și pe care l-a folosit de la această dată. 
Aceasta pune în discuție legalitatea măsurilor legislative și 
administrative naționale referitoare la păstrarea unor date privind 
comunicațiile electronice și solicită, printre altele, instanței de 
trimitere să constate nulitatea Directivei 2006/24 care prevede că 
furnizorii de servicii de comunicații telefonice trebuie să păstreze 
datele aferente acestora din urmă privind traficul și locația pentru o 
perioadă prevăzută de lege în scopul prevenirii, depistării, cercetării 
și urmăririi infracțiunilor, precum și al garantării siguranței statului. 
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții mai multe întrebări 
preliminare. 

 
Cauza C-594/12 
 
La originea cererii de decizie preliminară formulate în cauza 
C-594/12 se află mai multe acțiuni introduse în fața 
Verfassungsgerichtshof de Kärntner Landesregierung, precum și, 
respectiv, de domnii Seitlinger, Tschohl și de alți 11  128 de 
reclamanți care solicită anularea articolului 102 bis din Legea din 
2003 privind telecomunicațiile (Telekommunikationsgesetz 2003), 
care a fost introdus în legea menționată prin Legea federală de 
modificare a acesteia (Bundesgesetz, mit dem das 
Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003 geändert wird, BGBl. I, 
27/2011) în vederea transpunerii Directivei 2006/24 în dreptul 
intern austriac. Părțile respective consideră printre altele că acest 
articol 102 bis încalcă dreptul fundamental al particularilor la 
protecția datelor lor.  
Verfassungsgerichtshof solicită în special să se stabilească dacă 
Directiva 2006/24 este compatibilă cu carta în măsura în care 
permite stocarea a numeroase tipuri de date referitoare la un număr 
nelimitat de persoane pentru o perioadă îndelungată. Păstrarea 
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datelor ar afecta aproape exclusiv persoane al căror comportament 
nu justifică în niciun fel stocarea datelor care le privesc. Aceste 
persoane ar fi expuse unui risc ridicat ca autoritățile să investigheze 
datele lor, să ia cunoștință despre conținutul datelor, să se informeze 
cu privire la viața lor privată și să utilizeze datele respective în 
scopuri multiple, ținând seama în special de numărul necuantificabil 
de persoane care au acces la date într-o perioadă de cel puțin șase 
luni. Potrivit instanței de trimitere, există îndoieli, pe de o parte, cu 
privire la aspectul dacă această directivă este în măsură să atingă 
obiectivele pe care le urmărește și, pe de altă parte , cu privire la 
caracterul proporțional al ingerinței în drepturile fundamentale 
vizate. 
 
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții mai multe întrebări 
preliminare. 
 

 

Întrebările preliminare 
 

Întrebările în cauza C-293/12:  
 

1)      Restricția privind drepturile reclamantei cu privire la utilizarea 
telefoniei mobile rezultată din cerințele prevăzute la articolele 3, 4 și 
6 din Directiva 2006/24 este incompatibilă cu articolul 5 alineatul (4) 
TUE prin faptul că este disproporționată, nu este necesară sau este 
inadecvată pentru îndeplinirea obiectivelor legitime: 

a)      de a asigura că datele sunt disponibile în vederea cercetării, 
depistării și urmăririi penale a infracțiunilor grave? 

și/sau 

b)      de a asigura buna funcționare a pieței interne a Uniunii 
Europene? 

2)      În special, 

a)      Directiva 2006/24 este compatibilă cu dreptul cetățenilor de 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, 
prevăzut la articolul 21 TFUE? 

b)      Directiva 2006/24 este compatibilă cu dreptul la respectarea 
vieții private prevăzut la articolul 7 din [Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, denumită în continuare 
«carta»)] și la articolul 8 din [CEDO]? 

c)      Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal prevăzut la articolul 8 din cartă? 

d)      Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la libertatea 
de exprimare prevăzut la articolul 11 din cartă și la articolul 10 
din [CEDO]? 

e)      Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la bună 
administrare prevăzut la articolul 41 din cartă? 
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3)      În ce măsură tratatele – și în special principiul cooperării loiale prevăzut 
la articolul 4 alineatul (3) TUE – impun unei instanțe naționale să 
cerceteze și să analizeze compatibilitatea măsurilor naționale de 
transpunere a Directivei 2006/24/CE cu drepturile prevăzute de 
[cartă], inclusiv articolul 7 din aceasta (astfel cum este inspirat din 
articolul 8 din [CEDO])? 

 

Întrebările în cauza C-594/12:  
 

1)      Cu privire la validitatea actelor instituțiilor Uniunii: 

Articolele 3-9 din Directiva 2006/24 sunt compatibile cu 
articolele 7, 8 și 11 din [cartă]? 

2)      Cu privire la interpretarea tratatelor: 

a)      În lumina explicațiilor cu privire la articolul 8 din cartă care, 
conform articolului 52 alineatul (7) din cartă, au fost redactate 
în vederea orientării interpretării [acesteia] și de care 
Verfassungsgerichtshof trebuie să țină seama în mod 
corespunzător, Directiva 95/46 și Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile 
și organele comunitare și privind libera circulație a acestor 
date [(JO L 8, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 30, p. 142)] trebuie 
luate în considerare la aprecierea legitimității ingerințelor în 
același mod precum condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul 
(2) și la articolul 52 alineatul (1) din cartă? 

b)      Care este raportul dintre «dreptul Uniunii» menționat la articolul 
52 alineatul (3) ultima teză din cartă și directivele în materia 
protecției datelor? 

c)      Având în vedere condițiile și restricțiile pe care le conțin 
Directiva 95/46 și Regulamentul […] nr. 45/2001 în ceea ce 
privește exercitarea dreptului fundamental la protecția datelor 
prevăzut de cartă, la interpretarea articolului 8 din [aceasta] 
trebuie să se țină seama de modificările care decurg din dreptul 
derivat adoptat ulterior? 

d)      Ținând seama de articolul 52 alineatul (4) din cartă, principiul 
respectării nivelului mai ridicat de protecție prevăzut la 
articolul 53 din cartă are drept consecință faptul că trebuie 
avute în vedere criterii mai restrictive decât cele prevăzute [de 
aceasta din urmă] la aprecierea legitimității limitărilor stabilite 
prin dreptul derivat? 

e)      Având în vedere articolul 52 alineatul (3) din cartă, al cincilea 
paragraf din preambul și explicațiile cu privire la articolul 7 din 
[aceasta], conform cărora drepturile garantate de articolul 7 
menționat corespund drepturilor consacrate la articolul 8 din 
CEDO, se pot reține din jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului referitoare la articolul 8 din CEDO criterii 
pentru interpretarea articolului 8 din cartă care influențează 
interpretarea acestui din urmă articol? 



128  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

 
 

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 

Prin intermediul hotărârii pronunțate CJUE a declarat invaliditatea 
Directivei 2006/24.  
 
Pentru a declara invaliditatea Directivei 2006/24, CJUE a luat în 
calcul o serie de factori, printer care (i) obligația furnizorilor de 
servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele 
de comunicații publice de a păstra datele pentru a le pune la 
dispoziția autorităților naționale competente „ridică probleme cu 
privire la protecția vieții private și a comunicațiilor consacrată la 
articolul 7 din cartă, la protecția datelor cu caracter personal 
prevăzută la articolul 8 din aceasta, precum și cu privire la 
respectarea libertății de exprimare garantate de articolul 11 din 
cartă” (pct. 25); (ii) „datele respective pot permite deducerea unor 
concluzii foarte precise privind viața privată a persoanelor ale căror 
date au fost păstrate, precum obiceiurile din viața cotidiană, locurile 
de ședere permanente sau temporare, deplasările zilnice sau alte 
deplasări, activitățile desfășurate, relațiile sociale ale  acestor 
persoane și mediile sociale frecventate de ele” (pct. 27); (iii) 
păstrarea datelor referitoare la viața privată a unei persoane și la 
comunicațiile sale și accesul autorităților competente la aceste date 
reprezintă o ingerință în dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal (pct. 32-37), iar ingerința nu 
este justificată așa cum obligă art. 52 alin. (1) din cartă (pct. 38-68), 
depășind limitele principiului proporționalității (pct. 69), luându-se 
în calcul și faptul că „derogările de la protecția datelor cu caracter 
personal și limitările acesteia să fie efectuate în limitele strictului 
necesar” (pct. 52); (iv) CJUE a considerat că această directivă 
conținea o ingerință în drepturile fundamentale ale cvasitotalității  
populației europene, având în vedere că se păstrau toate datele de 
trafic (referitoare la telefonia fixă, telefonia mobilă, accesul la 
internet, poșta electronică prin internet, precum și telefonia prin 
internet) și că vizau toate mijloacele de comunicații electronice (pct. 
56), fără a realiza vreo diferențiere, limitare sau excepție în funcție 
de gravitatea infracțiunilor (pct. 57 și pct. 60), fără a deosebi între 
persoanele care fac parte dintr-o procedură penală sau nu (pct. 58) 
fără limite temporare sau spațiale și fără o limitare a accesului 
autorităților la astfel de date (pct. 61-62); (5) durata de stocare a 
datelor (minim 6 luni și maxim 24 de luni) este nerezonabilă 
deoarece nu există criterii obiective pentru a limita temporar 
stocarea la minimul necesar (pct. 64); (6) în raport cu vasta cantitate 
de date, directiva nu asigura protecție eficientă de securitate 
împotriva „riscurilor de abuz, precum și împotriva oricărui acces și 
a oricărei utilizări ilicite a acestor date” pentru garantarea 
integrității și confidențialității datelor (pct. 66) și nici nu garanta 
„distrugerea iremediabilă a datelor la sfârșitul duratei de păstrare a 
acestora” (pct. 67).   
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C-288/12, Comisia împotriva Ungariei, hotărârea din 8 
aprilie 2014 
ECLI:EU:C:2014:237 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

independența autorității de supraveghere, neîndeplinirea obligațiilor de 

către un stat membru, mandatul autorității de supraveghere, înființarea unei noi 

autorități de supraveghere și numirea unei alte persoane în calitate de 

președinte 

 

 
 

Situația de fapt 
 
Prin cererea introductivă, Comisia Europeană solicită Curții să 
constate că, prin faptul că a pus capăt în mod anticipat mandatului 
autorității de supraveghere a protecției datelor cu caracter 
personal, Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în 
temeiul Directivei 95/46/CE.  
 
Domnul V Jóri a fost numit comisar la 29 septembrie 2008 în 
temeiul legii din 1992 și a intrat în funcție la aceeași dată. Întrucât 
mandatul său era de șase ani, acesta ar fi trebuit să înceteze în luna 
septembrie 2014. Cu toate acestea, în aplicarea articolului 16 din  
dispozițiile tranzitorii ale Legii fundamentale, mandatul a încetat la 
31 decembrie 2011. Autoritatea și-a început activitatea la 1 
ianuarie 2012 și, la propunerea prim-ministrului, președintele 
Republicii l-a numit în funcția de președinte al autorității  pe 
domnul V Péterfalvi, pentru un mandat de nouă ani.  
 

 
 

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 

CJUE a constatat că, „prin faptul că a pus capăt în mod anticipat 
mandatului autorității de supraveghere a protecției datelor cu 
caracter personal, Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin 
în temeiul Directivei 95/46” (pct. 62).  
 
Enumerăm, în continuare, o parte din argumentele CJUE, respectiv 
(i) „directiva 95/46 impune statelor membre să instituie una sau mai 
multe autorități de supraveghere, care să acționeze în condiții de 
independență deplină în exercitarea atribuțiilor cu care sunt 
învestite” (pct. 47); (ii) „independența funcțională a autorităților de 
supraveghere, în sensul că membrii acestora nu sunt ținuți de niciun 
fel de instrucțiuni în exercitarea atribuțiilor lor, este astfel o condiție 
necesară pentru ca acestea să poată respecta criteriul de 
independență” (pct. 52); (iii) a pune capăt în mod anticipat 
mandatului autorității de supraveghere ar putea conduce la o formă 
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de supunere a acesteia față de puterea politică , incompatibilă cu 
cerința de independență menționată (pct. 54).  
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2013 
 

C-486/12, X, hotărârea din 12 decembrie 2013 
ECLI:EU:C:2013:836 

 

 
Cuvinte-cheie 

 
drept de acces, perceperea unor taxe excesive la exercitarea dreptului de 

acces 

 
 
 

Litigiul principal 
 

În cadrul unei proceduri îndreptate împotriva unei decizii de 
aplicare a unei amenzi pentru o încălcare a Codului rutier, X a 
încercat să demonstreze că nu i-au parvenit înștiințările de plată a 
acestei amenzi întrucât nu i-au fost comunicate la adresa corectă. În 
acest scop, X a solicitat administrației comunei în care avea reședința 
să îi comunice datele cu caracter personal pentru anii 2008 și 2009, 
în special adresele sale succesive. Ca răspuns la această solicitare, 
administrația locală i-a furnizat un extras certificat pentru 
conformitate al datelor cu caracter personal în cauză, în temeiul 
articolului 79 alineatul 3 din Wet GBA, și i-a solicitat, în schimb, plata 
unei taxe de 12,80 euro. 
 
X a formulat o acțiune împotriva acestei cereri de plată, fără a avea 
câștig de cauză. În apelul în fața instanței de trimitere, X a afirmat că 
nu a solicitat un extras certificat pentru conformitate, ci doar a 
intenționat să obțină datele sale cu caracter personal, în temeiul 
juridic al Legii privind accesul la informațiile deținute de 
administrație (Wet Openbaarheid van Bestuur). Ținând seama de 
acest temei juridic, X consideră că nu i se poate solicita nicio taxă.  
 
Instanța a suspendat cauza și a adresat Curții trei întrebări 
preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Dreptul de acces (în temeiul articolului 79 alineatul 2 din Wet GBA) 
corespunde obligației de comunicare a datelor care fac obiectul 
prelucrării, menționată la articolul 12 litera (a) a doua liniuță din 
[D]irectiva [95/46/CE]? 

2)      Articolul 12 litera (a) din [această] directivă se opune perceperii unei 
taxe de timbru pentru comunicarea de date cu caracter personal care 
fac obiectul prelucrării, prin intermediul unui extras al datelor 
deținute de administrația locală? 



132  Protecția datelor personale. Jurisprudența Curții de Justiție (2003-2020) 
 

  

Ruxandra Sava 

3)      În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: perceperea taxei de 
timbru în discuție este excesivă în sensul articolului 12 litera (a) din 
directiva [menționată]?” 

 
 

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 

CJUE a considerat că nu este necesar a se răspunde la prima întrebare 
preliminară deoarece nu mai este relevantă în lumina răspunsului 
oferit la întrebarea a doua (pct. 32).  
 
La a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că legislația privind 
protecția datelor permite perceperea unei taxe cu ocazia comunicării 
de date cu caracter personal de către o autoritate publică (pct. 23) 
unei persoane care și-a exercitat dreptul de acces, însă această taxe 
nu trebuie să fie „excesivă”.  
 
În continuare, prin răspunsul la a treia întrebare preliminară, CJUE a 
arătat care sunt criteriile care trebuie luate la stabilirea caracterului 
„neexcesiv” la taxei.  Răspunsul CJUE este clar și nu lasă loc de 
interpretare respectiv „atunci când o autoritate publică națională 
aplică taxe în schimbul exercitării dreptului de acces al unei 
persoane fizice la datele cu caracter personal care o privesc, 
cuantumul acestor taxe nu trebuie să depășească costul comunicării 
acestor date. O astfel de limită superioară nu înlătură posibilitatea 
statelor membre de a stabili un nivel mai scăzut al cuantumului 
taxelor respective pentru a garanta oricărei persoane fizice că 
dreptul de acces menționat rămâne efectiv” (pct. 30).  
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C-473/12, IPI, hotărârea din 7 noiembrie 2013 

ECLI:EU:C:2013:715 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

obligația de informare, detectivi particulari, excepții de la aplicabilitatea 

legislației privind protecția datelor 
 

 
 

Litigiul principal 
 

IPI, înființat printr-un decret regal din 17 februarie 1995, are drept 
misiune printre altele supravegherea respectării condițiilor de acces 
la profesia de agent imobiliar și a exercitării corespunzătoare a 
acesteia. În acest scop, are capacitate procesuală și poate denunța la 
autoritățile judiciare orice încălcare a reglementării aplicabile. IPI 
este autorizat să recurgă la serviciile unor detectivi particulari în 
vederea îndeplinirii misiunii sale.  
 
În cadrul activității sale, IPI a solicitat tribunal de commerce de 
Charleroi (Tribunalul Comercial din Charleroi) să constate că 
domnul Englebert, Immo 9 SPRL și domnul Francotte au comis acte 
contrare acestei reglementări și să ordone domnilor Englebert și 
Francotte să înceteze diverse activități imobiliare. IPI și-a întemeiat 
acțiunea pe elemente de fapt adunate de detectivi particulari la care 
a apelat. 
 
Tribunal de commerce de Charleroi și-a pus problema valorii care 
trebuie atribuită probelor prezentate de aceștia, ținând seama de 
posibilitatea ca ele să fi fost obținute fără respectarea cerințelor în 
materie de protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. Acest tribunal a arătat că, în opinia IPI, 
aplicarea legii menționate, care impune informarea prealabilă sau, în 
cazul în care datele sunt colectate de la terți, începând cu 
înregistrarea acestora a persoanei vizate despre investigația 
desfășurată de detectivi, face ca activitatea detectivilor particulari să 
fie imposibilă. În consecință, a decis să sesizeze Cour 
constitutionnelle (Curtea Constituțională) cu privire la acest aspect.  
 
Curtea Constituțională a hotărât să suspende judecarea cauzei și să 
adreseze Curții mai multe întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Articolul 13 alineatul (1) [litera] (g) in fine din Directiva [95/46] trebuie 
interpretat în sensul că lasă statelor membre libertatea de a prevedea 
sau de a nu prevedea o excepție de la obligația de informare imediată 
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prevăzută la articolul 11 alineatul (1), dacă aceasta este necesară în 
vederea protejării drepturilor și libertăților altora, sau statele membre 
sunt supuse unor restricții în această privință? 

2)      Activitățile profesionale ale detectivilor particulari reglementate de 
dreptul intern și exercitate în serviciul unor autorități abilitate să 
denunțe autorităților judiciare orice încălcare a dispozițiilor privind 
protecția unui titlu profesional și organizarea unei profesii intră, în 
funcție de circumstanțe, sub incidența excepției prevăzute la articolul 
13 alineatul (1) [literele] (d) și (g) in fine din Directiva [95/46]? 

3)      În cazul unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare, articolul 13 
alineatul (1) [literele] (d) și (g) in fine din Directiva [95/46] este 
compatibil cu articolul 6 alineatul 3 [TUE], mai precis în raport cu 
principiul egalității și al nediscriminării? 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
Curtea de Justiție a considerat că primele două întrebări preliminare 
trebuie analizate împreună și le-a reformulat în sensul următor: 
„articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în 
sensul că statele membre au facultatea sau obligația de a transpune 
în dreptul lor național excepțiile pe care le prevede de la obligația de 
informare a persoanei vizate despre prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal și, pe de altă parte, dacă activitatea de detectiv 
particular care acționează pentru un organism profesional în scopul 
de a cerceta încălcările deontologiei unei profesii reglementate, în 
speță cea de agent imobiliar, intră în domeniul de aplicare al 
articolului 13 alineatul (1) litera (d) sau (g)”? (pct. 25).  
 
CJUE a răspuns la cele două întrebări preliminare astfel: (1) 
„articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în 
sensul că statele membre nu au obligația, ci facultatea de a transpune 
în dreptul lor național una sau mai multe dintre excepțiile pe care le 
prevede de la obligația de informare a persoanelor vizate despre 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora” (pct. 53); (2) 
„activitatea de detectiv particular care acționează pentru un 
organism profesional în scopul cercetării încălcărilor deontologiei 
unei profesii reglementate, în speță cea de agent imobiliar, intră sub 
incidența excepției prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (d) 
din Directiva 95/46” (pct. 53).  
 
CJUE nu a considerat necesar a se răspunde la a treia întrebare 
preliminară.  
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C-291/12, Schwarz, hotărârea din 17 octombrie 2013 
ECLI:EU:C:2013:670 

 
 

Cuvinte-cheie 
Pașaport biometric, amprente digitale, date biometrice 

 

 

 

Litigiul principal 
 

Domnul Schwarz a solicitat Stadt Bochum eliberarea unui pașaport 
refuzând totodată prelevarea cu această ocazie a amprentelor sale 
digitale. Întrucât Stadt Bochum a respins cererea sa, domnul Schwarz 
a introdus o acțiune la instanța de trimitere în vederea obligării 
acestei municipalități să îi elibereze un pașaport fără prelevarea 
amprentelor sale digitale. 
 
În fața acestei instanțe, domnul Schwarz contestă validitatea 
Regulamentului nr. 2252/2004, care a introdus obligația de 
prelevare a amprentelor digitale ale solicitanților de pașapoarte. El 
susține că acest regulament nu are un temei juridic corespunzător și 
că este afectat de un viciu de procedură. În plus, articolul 1 alineatul 
(2) din regulamentul menționat ar încălca dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, consacrat, pe de o parte, într-un cadru 
mai general, la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), referitor dreptul 
la viața privată, și, pe de altă parte, în mod explicit, la articolul 8 din 
aceasta. 
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții o întrebare 
preliminară.  
 

 
Întrebarea preliminară 

 
Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul [nr. 2252/2004] este valid? 
 
 
 

 

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 
Prin intermediul hotărârii pronunțate, CJUE a stabilit că art. 1 alin. 
(2) din Regulamentul nr. 2252/2004 este valid (pct. 66) deoarece, în 
viziunea Curții, (i) restrângerea care rezultă din prelevarea și din 
stocarea amprentelor digitale în cadrul eliberării pașapoartelor este 
proporțională și respect dispozițiile art. 52 din cartă (pct. 35), 
urmărind două obiective de interes general, respectiv „primul fiind 
prevenirea falsificării pașapoartelor, iar al doilea, prevenirea 
utilizării lor frauduloase, cu alte cuvinte, utilizarea acestora de către 
alte persoane decât titularul lor legitim” (pct. 36) contribuind la a nu 
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permite accesul ilegal pe teritoriul Uniunii (pct 37); (ii) unica 
alternativă viabilă la înlocuirea amprentelor digitale și a fotografiilor 
biometric ar fi înregistrarea unei imagini a irisului, iar din dosarul 
prezentat Curții nu reiese procedeu ar afecta mai puțin drepturile 
recunoscute de articolele 7 și 8 din cartă decât prelevarea 
amprentelor digitale (pct. 51); (iii) Regulamentul nr. 2252/2004 
respectă anumite limite de proporționalitate deoarece „precizează în 
mod expres că amprentele digitale pot fi utilizate numai pentru a 
verifica autenticitatea pașaportului și identitatea titularului său” 
(pct. 56) și prevede standarde ridicate de securitate precizând că 
„datele în cauză se stochează pe un suport de stocare integrat în 
pașaport și de înaltă securitate” (pct. 57).  
 
Cu toate acestea, CJUE atrage atenția că dacă datele ar fi utilizate în 
alte scopuri de către autoritățile naționale, interpretarea ar fi alta, 
însă revine instanței naționale să aplice dreptul național la fiecare 
caz în parte (pct. 62).  
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C-342/12, Worten, hotărârea din 30 mai 2013 
ECLI:EU:C:2013:355 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

principiile prelucrării, legalitatea prelucrării, noțiunea de „date cu 

caracter personal”, securitatea prelucrării, timp de lucru al lucrătorilor, 

monitorizarea condițiilor de muncă, obligația angajatorului de a pune la 

dispoziție evidența timpului de lucru, inspecție dreptul muncii, măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate, principiul supremației dreptului uniunii, acces al 

autorităților competente la datele angajaților, obligația legală, interes public 

 

 
 

Litigiul principal 
 
La 9 martie 2010, ACT a efectuat o inspecție la sediul din Viseu al 
societății Worten, la finalul căreia a întocmit un proces-verbal prin 
care s-a constatat că: 
 
–        această societate avea la sediul menționat patru angajați care 
lucrau în schimburi; 
–        evidența timpului de lucru, în care trebuie să figureze 
perioadele de lucru zilnice, perioadele de repaus zilnice și 
săptămânale, precum și calculul orelor de muncă zilnice și 
săptămânale ale lucrătorilor, nu era accesibilă pentru consultare 
imediată; 
–        lucrătorii înregistrau timpul de lucru prin introducerea unei 
cartele magnetice într-un aparat instalat în incinta unui magazin 
situat lângă unitatea menționată; 
–        evidența timpului de lucru nu numai că nu era accesibilă 
oricărui lucrător al întreprinderii sau al unității în care își exercita 
atribuțiile, ci, în plus, aceasta putea fi obținută numai de la persoana 
care avea acces pe cale informatică, și anume responsabilul regional 
al Worten, care lipsea la data inspecției menționate, numai structura 
centrală de resurse umane a Worten putând să furnizeze, într-o 
astfel de situație, informațiile care figurau în registrul respectiv.  
 
La 15 martie 2010, ca urmare a unei somații de prezentare a acestor 
documente, a fost transmisă ACT evidența  timpului de lucru, 
conținând datele care pot fi legal solicitate.  
 
Printr-o decizie din 14 martie 2012, ACT a apreciat că Worten se 
făcea vinovată de o încălcare gravă în domeniul dreptului muncii, 
prin nerespectarea normelor referitoare la evidența timpului de 
lucru întrucât această societate nu permisese ca ACT să poată 
proceda la consultarea imediată, în unitatea menționată, a evidenței 
timpului de lucru al lucrătorilor angajați în unitatea respectivă.  În 
consecință, ACT a aplicat societății Worten o amendă în cuantum de 
2 000 de euro. 
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Worten a formulat o acțiune în anulare împotriva acestei decizii în 
fața tribunal do trabalho de Viseu, instanță care a hotărât să 
suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții trei întrebări 
preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Articolul 2 din Directiva 95/46 […] trebuie interpretat în sensul că 

evidența timpului de lucru, mai exact indicarea orelor la care fiecare 
lucrător începe și termină ziua de lucru, precum și a pauzelor și a 
perioadelor neincluse în aceasta, face parte din noțiunea «date cu 
caracter personal»? 

2)      În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, statul 
portughez este obligat, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din 
Directiva 95/46 […], să prevadă măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a 
modificării, a dezvăluirii sau a accesului neautorizat, în special atunci 
când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea? 

3)      De asemenea, în cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, 
atunci când statul membru nu adoptă nicio măsură de punere în 
aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Directiva 95/46 […] și atunci 
când entitatea angajatoare responsabilă cu prelucrarea acestor date 
adoptă un sistem de acces restrâns la astfel de date, care nu permite 
accesul automat al autorității naționale competente să monitorizeze 
condițiile de muncă, principiul supremației dreptului Uniunii trebuie 
interpretat în sensul că statul membru nu poate sancționa entitatea 
angajatoare pentru comportamentul menționat? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La prima întrebare preliminară,  CJUE a răspuns afirmativ în sensul că 
„o evidență a timpului de lucru, precum cea în discuție în litigiul 
principal, care implică indicarea orelor la care fiecare lucrător 
începe și termină ziua de lucru, precum și a întreruperilor sau a 
pauzelor corespunzătoare face parte din noțiunea <<date cu caracter  
personal>>” (pct. 22) „întrucât este vorba despre <<informații 
referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă>>” (pct. 
19). Prin urmare prelucrarea acestor date intră în domeniul de 
aplicare al legislației privind protecția datelor cu caracter personal 
(pct. 21).  
 
La a doua și a treia întrebare preliminară, CJUE a răspuns că  
legislația privind protecția datelor nu se opune „unei reglementări 
naționale precum cea în discuție în litigiul principal care impune 
angajatorului obligația de a pune la dispoziția autorității naționale 
competente să monitorizeze condițiile de muncă evidența timpului 
de lucru astfel încât să permită consultarea sa imediată atât timp cât 
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această obligație este necesară pentru aducerea la îndeplinire de 
către această autoritate a sarcinilor sale de monitorizare a aplicării 
reglementării în materia condițiilor de muncă, în special în ceea ce 
privește timpul de lucru” (pct. 45). Totodată, CJUE a arătat că 
obligația angajatorului de a da acces autorităților naționale 
competente spre consultare imediată nu intră în conflict cu 
prevederile legislației privind protecția datelor (pct. 26-28) 
deoarece se respectă principiul legalității. În concret, prelucrarea 
este necesară în temeiul unei obligații legale a angajatorului de a  
furniza aceste date către autoritatea competentă , dar este necesară 
și pentru aducerea la îndeplinirii a sarcinii publice pe care o are 
autoritatea competentă de a monitoriza condițiile de muncă (pct. 33-
35).  
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2012 
 
C-119/12, Probst, hotărârea din 22 noiembrie 2012  

ECLI:EU:C:2012:748 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

date de transfer necesare pentru întocmirea și încasarea facturilor, 

furnizori de servicii de telecomunicații, transfer de date între societăți, persoană 
împuternicită de operator 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Probst deține o linie telefonică a Deutsche Telekom AG, prin 
intermediul căreia calculatorul său este conectat la internet. Domnul 
Probst a utilizat, între 28 iunie și 6 septembrie 2009, numărul 
furnizat de Verizon pentru a obține un acces punctual la internet. 
Într-o primă etapă, tariful solicitat pentru acces i-a fost facturat 
domnului Probst de Deutsche Telekom AG, cu titlu de „sume datorate 
altor furnizori”. Întrucât domnul Probst nu a efectuat plata, nexnet, 
cesionara acestei creanțe în temeiul unui contract de factoring 
încheiat între societățile ai căror succesori în drepturi sunt Verizon 
și nexnet, i-a solicitat plata sumelor facturate, majorate cu 
cheltuielile suplimentare. În temeiul contractului de factoring, 
nexnet suportă riscul de neplată. 
 
În plus, societățile ai căror succesori în drepturi sunt nexnet și 
Verizon au încheiat un „acord privind protecția datelor și 
confidențialitatea” care prevede: 
 
„I.      Protecția datelor 
[...] 
(5)      Părțile contractante se obligă să prelucreze și să utilizeze 
datele protejate numai în cadrul cooperării menționate mai sus și 
exclusiv în scopul care a stat la baza încheierii contractului și în 
modul indicat în acesta. 
(6)      De îndată ce cunoașterea datelor protejate nu mai este 
necesară pentru realizarea acestui scop, toate datele protejate 
aferente se vor șterge imediat în mod definitiv sau se vor restitui 
cedentului. […] 
(7)      Fiecare dintre părțile contractante are dreptul de a controla 
respectarea de către cealaltă parte a normelor privind protecția 
datelor și siguranța acestora în conformitate cu prezentul contract. 
[…] 
II.      Confidențialitatea 
[...] 
(2)      Părțile contractante prelucrează și utilizează documentele și 
informațiile confidențiale transmise exclusiv în vederea executării 
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contractului încheiat între acestea. Respectivele documente și 
informații vor fi accesibile numai acelor angajați care le vor utiliza în 
vederea executării contractului. Părțile contractante vor impune 
angajaților lor o obligație de confidențialitate în conformitate cu 
prezentul acord. 
(3)      La cerere, cel târziu însă la încetarea colaborării dintre părțile 
contractante, toate informațiile confidențiale deținute în acest 
context trebuie șterse în mod definitiv sau restituite celeilalte părți 
contractante […] 
[...]” 
 
Potrivit domnului Probst, contractul de factoring este nul întrucât 
încalcă, printre altele, articolul 97 alineatul 1 din TKG. Amtsgericht 
a respins cererea formulată de nexnet privind plata sumei solicitate, 
în timp ce instanța de apel a admis-o în cea mai mare parte. A fost 
formulat recurs în fața Bundesgerichtshof, instanță care a suspendat 
judecarea cauzei și a adresat Curții o întrebare preliminară.  
 

 
Întrebarea preliminară 

 
Articolul 6 alineatele (2) și (5) din Directiva 2002/58 permite 

transmiterea datelor de transfer de către furnizorul de servicii cesionarului 
unei creanțe privind plata unor servicii de telecomunicații, în cazul în care 
cesiunea, realizată în vederea recuperării creanțelor neachitate, are la bază 
următoarele dispoziții contractuale, care se adaugă obligației generale de 
respectare a secretului telecomunicațiilor și a protecției datelor rezultate din 
prevederile legale în vigoare: 

–        furnizorul de servicii și cesionarul se obligă să prelucreze și să utilizeze 
datele protejate numai în cadrul cooperării lor și exclusiv în scopul 
care a stat la baza încheierii contractului și în modul indicat în cadrul 
acestuia; 

–        de îndată ce cunoașterea datelor protejate nu mai este necesară pentru 
îndeplinirea acestui scop, toate datele protejate aferente se vor șterge 
în mod definitiv sau se vor restitui cedentului; 

–        fiecare dintre părțile contractante are dreptul de a controla respectarea 
normelor privind protecția datelor și siguranța acestora de către 
cealaltă parte în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

–        documentele și informațiile confidențiale transmise trebuie să fie 
accesibile numai acelor angajați care au nevoie de acestea în vederea 
executării contractului; 

–        în conformitate cu prezentul contract, părțile contractante vor impune 
angajaților lor o obligație de confidențialitate; 

–        la cererea unei părți sau cel târziu la încetarea colaborării dintre părțile 
contractante, toate informațiile confidențiale deținute în acest context 
trebuie șterse în mod definitiv sau restituite celeilalte părți 
contractante? 
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Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a considerat că, prin intermediul întrebării formulate, instanța 
de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă și în ce condiții 
articolul 6 alineatele (2) și (5) din Directiva 2002/58 permite 
transmiterea unor date de transfer de către un furnizor de servicii 
cesionarului creanțelor sale și prelucrarea respectivelor date de 
către acesta din urmă (pct. 16).  
 
CJUE a statuat că acest transfer este legal „în sensul că permite unui 
furnizor de servicii să transmită date de transfer cesionarului 
creanțelor sale privind furnizarea de servicii de telecomunicații în 
vederea recuperării lor și acestui cesionar să prelucreze respectivele 
date” (pct. 29) atâta timp cât se respectă două condiții, respectiv „în 
primul rând, cesionarul să acționeze sub autoritatea furnizorului de 
servicii în ceea ce privește prelucrarea respectivelor date și, în al 
doilea rând, ca respectivul cesionar să se limiteze la prelucrarea 
datelor de transfer care sunt necesare în vederea recuperării 
creanțelor cesionate” (pct. 29).  
 
Totodată, CJUE subliniază, în continuare: „contractul încheiat de 
aceștia trebuie să cuprindă dispoziții de natură să garanteze 
prelucrarea legală de către cesionar a datelor de transfer și să 
permită furnizorului de servicii să se asigure, în orice moment, că 
aceste dispoziții sunt respectate de cesionarul menționat” (pct. 30) . 
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2011 
 

Cauzele conexate C-468/10 și C-469/10, ASNEF, 
hotărârea din 24 noiembrie 2011 

ECLI:EU:C:2011:777 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

interes legitim, consimțământ, legalitatea prelucrării, principiile de 

prelucrare 

 

 
Litigiul principal 

 
ASNEF, pe de o parte, și FECEMD, pe de altă parte, au formulat o 
acțiune în contencios administrativ împotriva mai multor articole 
din Decretul regal nr. 1720/2007. 
 
Printre dispozițiile atacate se numără articolul 10 alineatul 2 litera 
a) prima liniuță și articolul 10 alineatul 2 litera b) primul paragraf 
din decretul menționat, despre care ASNEF și FECEMD consideră că 
încalcă articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46.  
 
În special, ASNEF și FECEMD consideră că dreptul spaniol adaugă la 
condiția întemeiată pe interesul legitim pentru prelucrarea da telor 
fără consimțământul persoanei vizate o condiție care nu se regăsește 
în Directiva 95/46, potrivit căreia datele trebuie să fie conținute în 
surse aflate la dispoziția publicului.  
 
Potrivit Tribunal Supremo, această restrângere constituie un 
obstacol în calea liberei circulații a datelor cu caracter personal care 
nu este compatibil cu Directiva 95/46 decât dacă interesul sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale titularului datelor o impun. 
Din acest fapt Tribunal Supremo deduce că singura posibilitate de a 
evita o contradicție între această directivă și dreptul spaniol ar fi 
aceea de a considera că libera circulație a datelor cu caracter 
personal conținute în alte sisteme de evidență decât cele enumerate 
la articolul 3 litera j) din Legea organică 15/1999 aduce atingere 
interesului sau drepturilor și libertăților fundamentale ale 
titularului datelor. 
 
Tribunal Supremo a hotărât să suspende judecarea cauzelor și să 
adreseze Curții două întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 […] trebuie interpretat în sensul 
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că se opune unei reglementări naționale care, în lipsa 
consimțământului persoanei vizate și pentru a permite prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale acesteia, necesară pentru realizarea 
unui interes legitim al operatorului sau al terților cărora le sunt 
comunicate datele, impune, pe lângă respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei vizate, ca datele să fie 
conținute în surse aflate la dispoziția publicului? 

2)      Articolul 7 litera (f) […] îndeplinește condițiile impuse de jurisprudența 
Curții pentru a i se atribui un efect direct? 

 

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 

În continuare vom indica doar argumentele CJUE referitoare la prima 
întrebare preliminară deoarece a doua întrebare preliminară nu mai 
are relevanță în prezent deoarece directiva 95/46 a fost abrogată de 
RGPD, regulament care se aplică direct și în integralitatea sa în toate 
statele membre UE.  
 
CJUE a răspuns că Directiva 95/46 se opune ca statele membre să 
introducă prin intermediul unei reglementări naționale o condiție 
suplimentară ca datele în cauză să fie conținute în surse aflate la 
dispoziția publicului atunci când temeiul utilizat pentru prelucrarea 
datelor este interesul legitim (pct. 49), „excluzând astfel în mod 
categoric și generalizat orice prelucrare a unor date care nu se 
regăsesc în astfel de surse” (pct. 49).   
 
Enumerăm în continuare o parte din argumentele reținute de CJUE.  
 
CJUE a reamintit faptul că orice prelucrare de date trebuie să 
respecte principiile de prelucrare și să respecte cel puțin o condiție 
privind legitimitatea prelucrării datelor (pct. 26).  
 
În continuare, CJUE a precizat faptul că „statele membre nu pot nici 
să adauge principii noi privind legitimarea prelucrărilor de date cu 
caracter personal la articolul 7 din Directiva 95/46, nici să prevadă 
cerințe suplimentare care să modifice conținutul  unuia dintre cele 
șase principii prevăzute la acest articol” (pct. 32).  
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C-104/10, Kelly, hotărârea din 21 iulie 2011 

ECLI:EU:C:2011:506 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

acces la datele altor persoane, discriminare între femei și bărbați 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Kelly este un profesor calificat care locuiește la Dublin.  
 
UCD este o instituție de învățământ superior. Pentru anii universitari 
2002-2004, ea propunea o formare profesională denumită „Masters 
degree in Social Science (Social Worker) mode A” [master în științe 
sociale (prestator de servicii sociale) modalitatea A].  
 La 23 decembrie 2001, domnul Kelly a adresat o cerere universității 
menționate solicitând să fie admis la o asemenea formare 
profesională. La capătul procesului de selecție a  candidaților, el a 
fost informat, printr-o scrisoare din 15 martie 2002, că cererea sa nu 
a fost acceptată. 
 
 Fiind nemulțumit de această decizie, domnul Kelly a depus, în luna 
aprilie 2002, o plângere oficială pentru discriminare pe criterii de 
sex la Director of the Equality Tribunal, susținând că era mai calificat 
decât candidata de sex feminin cea mai puțin calificată reținută 
pentru a urma formarea profesională susmenționată.  
La 2 noiembrie 2006, Equality Officer, căruia Director of the Equality 
Tribunal i-a repartizat spre soluționare plângerea depusă de domnul 
Kelly, a pronunțat o decizie în conformitate cu care petentul nu a fost 
în măsură să demonstreze o discriminare pe criterii de sex. Domnul 
Kelly a atacat această decizie în fața Circuit Court (Tribunalul 
Districtual). 
 
Domnul Kelly a introdus de asemenea, la 4 ianuarie 2007, o cerere, 
în temeiul Order 57A rule 6(6) din Circuit Court Rules, care a fost 
transmisă Circuit Court, prin care solicita ca UCD să depună copii ale 
documentelor care erau precizate în cuprinsul cererii respective 
(„disclosure”, denumită în continuare „cererea de divulgare”). 
Această cerere viza obținerea comunicării copiilor formularelor de 
înscriere păstrate, a documentelor anexate sau incluse în 
formularele menționate, precum și a „fișelor de notare” ale 
candidaților ale căror formulare de înscriere fuseseră păstrate.  
Președintele Circuit Court a respins cererea de divulgare prin 
ordonanța din 12 martie 2007. La 14 martie 2007, domnul Kelly a 
atacat ordonanța menționată la High Court. 
 
Având îndoieli cu privire la chestiunea dacă o asemenea respingere 
a cererii de divulgare este sau nu este conformă cu dreptul Uniunii, 
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High Court a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze 
Curții mai multe întrebări preliminare.  
 

 
Întrebările preliminare 

 
1)      Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/80 [...] acordă unui candidat la 

o formare profesională, care consideră că i s-a refuzat accesul la 
formarea profesională întrucât nu i s-a aplicat principiul egalității de 
tratament, dreptul de a avea acces la informații privind calificările 
celorlalți candidați la formarea respectivă și în special ale candidaților 
cărora nu li s-a refuzat accesul la formarea profesională, astfel încât 
candidatul să poată «demonstra, în fața unei instanțe judecătorești sau 
a altui organ competent, fapte pe baza cărora se poate prezuma 
existența unei discriminări directe sau indirecte»? 

2)      Articolul 4 din Directiva 76/207 [...] acordă unui candidat la o formare 
profesională, care consideră că i s-a refuzat accesul «pe baza acelorași 
criterii» la formarea profesională și că a fost victima unei discriminări 
«pe motive de sex» în ceea ce privește accesul la formarea 
profesională, dreptul de a avea acces la informații deținute de 
organizatorul formării în ceea ce privește calificările celorlalți 
candidați la formarea respectivă și în special ale candidaților cărora nu 
li s-a refuzat accesul la formarea profesională? 

3)      Articolul [1 punctul 3] din Directiva 2002/73 [...], care interzice «oric[e] 
discrimin[are] direct[ă] sau indirect[ă], pe criterii de sex» în ceea ce 
privește «accesul» la o formare profesională, dă unui candidat la o 
formare profesională, care susține că a fost discriminat «pe criterii de 
sex» în materie de acces la formarea profesională, dreptul de a avea 
acces la informații deținute de organizatorul formării în ceea ce 
privește calificările celorlalți candidați la formarea respectivă și în 
special ale candidaților cărora nu li s-a refuzat accesul la formarea 
profesională? 

4)      Natura obligației prevăzute la articolul 267 alineatul (3) TFUE este 
diferită într-un stat membru cu un sistem juridic de tip acuzatorial 
(prin opoziție cu cel de tip inchizitorial) și, în caz afirmativ, în ce 
privință? 

5)      Dreptul de a avea acces la informații în temeiul directivelor 
sus-menționate poate fi afectat de aplicarea normelor [Uniunii] sau a 
normelor naționale în materie de confidențialitate? 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
În continuare vom indica doar argumentele CJUE referitoare la a 
cincea întrebare preliminară deoarece primele patru întrebări nu au 
legătură cu domeniul protecției datelor cu caracter personal.  
 
În primul rând, Curtea a reamintit faptul că „Directiva 97/80 nu 
prevede dreptul unui candidat la o formare profesională, care 
apreciază că accesul la aceasta i-a fost refuzat din cauza 
nerespectării principiului egalității de tratament, de a avea acces la 
informații deținute de organizatorul acestei formări profesionale în 
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ceea ce privește calificările celorlalți candidați la aceeași formare 
profesională, pentru a fi în măsură să demonstreze „fapte pe baza 
cărora se poate prezuma existența unei discriminări directe sau 
indirecte”, în conformitate cu dispoziția menționată” (pct. 53).  
În al doilea rând, Curtea arată că un astfel de refuz de dezvăluire de 
informații ar putea risca să compromită realizarea obiectivului 
urmărit de Directiva 97/80 (pct. 54).  
 
În final, Curtea a precizat că dreptul de acces poate fi afectat de 
normele dreptului Uniunii aplicabile în materie de confidențialitate 
(pct. 56) și că revine instanțelor naționale obligația să ia „în 
considerare regulile de confidențialitate care decurg din actele 
dreptului Uniunii” (pct. 55).  
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2009 
 

C-553/07, Rijkeboer, hotărârea din 7 mai 2009  
ECLI:EU:C:2009:293 

 
 

Cuvinte-cheie 
 

drept de acces, durata de stocare, ștergerea datelor, termen de exercitare a 

dreptului de acces, principiul proporționalității 

 

 
 

Litigiul principal 
 

Printr-o scrisoare din 26 octombrie 2005, domnul Rijkeboer a 
solicitat Colegiului să îl informeze cu privire la toate cazurile în care 
au fost comunicate unor terți, în cursul celor doi ani anteriori cererii 
sale, informații care îl priveau și care proveneau de la administrația 
comunală. Acesta dorea să cunoască identitatea acestor persoane și 
conținutul informațiilor care le fuseseră transmise. Domnul 
Rijkeboer, care se mutase într-o altă comună, dorea să știe în special 
cui îi fusese comunicată vechea sa adresă. 
 
Prin deciziile din 27 octombrie și din 29 noiembrie 2005, Colegiul nu 
a admis decât în parte această cerere, comunicându-i domnului 
Rijkeboer doar informațiile referitoare la perioada de un an 
anterioară cererii sale, în temeiul articolului 103 alineatul  (1) din 
Wet GBA. 
 
Domnul Rijkeboer a depus o reclamație la Colegiu împotriva 
refuzului de a i se comunica informațiile referitoare la destinatarii 
cărora le-au fost comunicate date care îl privesc în perioada 
anterioară anului care precedă cererea sa. Întrucât această 
reclamație a fost respinsă prin decizia din 13 februarie 2006, domnul 
Rijkeboer a introdus o acțiune la Rechtbank Rotterdam.  
Instanța a admis acțiunea.  
 
Colegiul a formulat apel împotriva acestei hotărâri la Raad van State, 
instanță care a hotărât să suspende judecarea cauzei și a adresat 
Curții o întrebare preliminară.  

 
 

Întrebarea preliminară 
 

Este compatibilă cu articolul 12 […] litera (a) din directivă, interpretat sau nu în 
coroborare cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din această directivă și cu principiul 
proporționalității, limitarea, prevăzută prin lege, a comunicării datelor la anul care 
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precedă cererea în cauză? 
 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
La întrebarea preliminară adresată , CJUE a răspuns astfel cum vom 
sintetiza în cele ce urmează: (i) legislația privind protecția datelor 
impune statelor membre obligația de a stabili un drept de acces   la 
informațiile referitoare la destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor, precum și la conținutul informațiilor comunicate nu numai 
pentru prezent, ci și pentru trecut (pct. 70) ; (ii) statele membre au 
sarcina de a stabili un termen de stocare a acestor informații, precum 
și un acces corelativ la acestea care să constituie un echilibru just 
între, pe de o parte, interesul persoanei vizate în privința protecției 
vieții sale private și, pe de altă parte, sarcina pe care obligația de 
stocare a acestor informații o reprezintă pentru operator (pct. 70); 
(iii) „o reglementare care limitează stocarea informațiilor 
referitoare la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor și 
la conținutul datelor transmise la o perioadă de un an și care 
limitează în mod corelativ accesul la aceste informații, în timp ce 
datele de bază sunt stocate mult mai mult timp, nu poate constitui 
un just echilibru între interesele și obligațiile în cauză,  cu excepția 
situației în care se demonstrează că o stocare mai îndelungată a 
acestor informații ar constitui o sarcină excesivă pentru operator. 
Instanța națională are sarcina de a efectua verificările necesare în 
acest sens” (pct. 70).  
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2008 
 
 

C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi și Satamedia, 
hotărârea din 16 decembrie 2008 

ECLI:EU:C:2008:727 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

noțiunea de prelucrare, date fiscale, libertatea de exprimare, domeniu de 

aplicare, principiul proporționalității 

 
 
 

Litigiul principal 
 

De mai mulți ani, Markkinapörssi colectează date publice de la 
autoritățile fiscale finlandeze pentru a edita în fiecare an extrase din 
aceste date în edițiile regionale ale ziarului Veropörssi.  
 
Informațiile conținute în aceste publicații cuprind numele și 
prenumele a aproximativ 1,2 milioane de persoane fizice ale căror 
venituri depășesc anumite limite, precum și, cu o aproximare de 100 
de euro, cuantumul veniturilor din capital și din muncă ale acestor 
persoane și informații privind impozitarea patrimoniului acestora. 
Aceste informații sunt comunicate sub forma unei liste alfabetice și 
sunt clasificate pe localități și pe categorii de venituri.  
 
Potrivit deciziei de trimitere, Markkinapörssi menționează că, la 
cerere, datele personale divulgate pot fi retrase din 
ziarul Veropörssi gratuit. 
 
Markkinapörssi a cedat către Satamedia, deținută de aceiași 
acționari, pe discuri CD-ROM, datele cu caracter personal publicate 
în Veropörssi, în vederea difuzării acestora printr-un sistem de SMS. 
Cele două societăți au semnat în acest scop un acord cu o societate 
de telefonie mobilă care a instituit pe seama Satamedia un serviciu 
de SMS care permite utilizatorilor de telefoane mobile să primească 
pe telefoanele lor, contra unui tarif de aproximativ 2 euro, 
informațiile publicate în Veropörssi. La cerere, datele personale sunt 
retrase din acest serviciu. 
 
 În urma unor plângeri formulate de particulari care invocau violarea 
vieții lor private, tietosuojavaltuutettu, însărcinat să investigheze 
activitățile exercitate de Markkinapörssi și de Satamedia, a solicitat 
tietosuojalautakunta, la 10 martie 2004, să interzică acestora din 
urmă continuarea activităților privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cauză. 
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Întrucât tietosuojalautakunta a respins această cerere, 
tietosuojavaltuutettu a formulat o acțiune la Helsingin 
hallinto-oikeus (Tribunalul Administrativ Regional din Helsinki), 
care a respins acțiunea. Prin urmare, tietosuojavaltuutettu a 
introdus recurs la Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă 
Supremă). 
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții mai multe 
întrebări preliminare.  
 
 

Întrebările preliminare 
 

1)      Poate fi considerată o «prelucrare de date cu caracter personal», în 
sensul articolului 3 alineatul (1) din directivă [...], o activitate care 
constă în: 

a)      colectarea în documentele publice ale administrației fiscale a 
datelor referitoare la veniturile din muncă și din capital și la 
patrimoniul persoanelor fizice și prelucrarea acestora în 
vederea publicării, 

b)      publicarea în ordine alfabetică și pe categorii de venituri, sub 
forma unor liste detaliate întocmite pentru fiecare localitate, 

c)      cedarea acestora pe discuri CD-ROM, pentru a fi utilizate în 
scopuri comerciale, 

d)      prelucrarea acestora într-un serviciu de SMS care permite 
utilizatorilor de telefoane mobile, după expedierea numelui și 
a localității de reședință a unei persoane, să primească 
informații privind veniturile din muncă și din capital și 
patrimoniul acestei persoane? 

2)      Directiva [...] trebuie interpretată în sensul că diferitele activități 
menționate la prima întrebare literele a)-d) pot fi considerate 
«prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice» în sensul articolului 9 din directivă, ținând cont de faptul 
că datele colectate, care privesc mai mult de un milion de contribuabili, 
provin din documente care sunt publice în temeiul legislației naționale 
privind accesul la informație? În vederea acestei aprecieri, este 
relevant faptul că principalul scop al acestei activități este publicarea 
datelor în discuție? 

3)      Articolul 17 din directivă [...] trebuie interpretat în conformitate cu 
principiile și cu finalitatea directivei, în sensul că se opune publicării 
de date colectate în scopuri jurnalistice și cesionării acestora în 
scopuri comerciale? 

4)      Directiva [...] trebuie interpretată în sensul că sistemele de evidență 
nominale care nu conțin decât informații deja publicate ca atare în 
mass-media sunt excluse în totalitate din domeniul de aplicare al 
acesteia? 
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Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 
 
La prima întrebare preliminară,  CJUE a răspuns că toate activitățile 
indicate de instanța de trimitere se încadrează în noțiunea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. CJUE a indicat că acest 
lucru rezultă dintr-o simplă lectură a definiției noțiunii de prelucrare 
din legislație (pct. 36).  
 
La a doua întrebare preliminară,  CJUE a răspuns „activitățile 
menționate în prima întrebare literele a)-d), care privesc date 
provenite din documente publice potrivit legislației naționale, 
trebuie considerate activități de prelucrare a datelor cu caracter 
personal exercitate „numai în scopuri jurnalistice” (…) în cazul în 
care aceste activități au ca unic scop aducerea la cunoștința 
publicului a unor informații, opinii sau idei, apreciere care revine 
instanței naționale” (pct. 62).  
 
CJUE a arătat faptul că statele membre trebuie să asigure 
compatibilitatea între două drepturi fundamentale, și anume, pe de 
o parte, protejarea vieții private și, pe de altă parte, libertatea de 
exprimare (pct. 54). Potrivit Curții, derogările de la protecția datelor 
și protecția vieții private în scopul asigurării libertății de exprimare 
trebuie efectuate în limitele strictului necesar (pct. 55) și  „trebuie 
instituite numai în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, care 
sunt inerente dreptului fundamental la libertatea de exprimare, 
numai în măsura în care se dovedesc necesare pentru a pune dreptul 
la viață privată în acord cu normele care reglementează libertatea de 
exprimare” (pct. 55).  
 
CJUE nu a considerat necesar să răspundă la a treia întrebare 
preliminară, însă la a patra întrebare preliminară a răspuns că 
„activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal precum cele 
vizate la prima întrebare literele c) și d), care privesc sisteme de 
evidență ale autorităților publice care conțin date cu caracter 
personal care nu cuprind decât informații deja publicate ca atare în 
mass-media, fac parte din domeniul de aplicare al directive” (pc  
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C-524/06, Huber, hotărârea din 16 decembrie 2008 

ECLI:EU:C:2008:724 
 
 

Cuvinte-cheie 
 

cetățenie europeană, noțiunea de necesitate, registrul general al străinilor 

 

 

 
Litigiul principal 

 
Domnul Huber, resortisant austriac, s-a stabilit în Germania în 1996 
pentru a exercita în acest stat profesia de agent de asigurări 
independent. 
 
În AZR sunt păstrate următoarele date referitoare la acesta:  

- numele, prenumele, data și locul nașterii, cetățenia, starea 
civilă, sexul;  

- lista intrărilor pe teritoriul Germaniei și a ieșirilor de pe 
acest teritoriu, statutul de rezident;  

- indicații referitoare la pașapoartele deținute de-a lungul 
timpului; 

- lista declarațiilor anterioare referitoare la domiciliu și  
- numărul de referință atribuit de Bundesamt, indicații 

referitoare la serviciile care au transmis datele, precum și 
datele de referință ale acestor servicii.  
 

Considerându-se discriminat ca urmare a prelucrării datelor care îl 
privesc conținute în AZR, în special întrucât o astfel de bază de date 
nu există pentru resortisanții germani, domnul Huber a solicitat, la 
22 iulie 2000, eliminarea acestor date. Această cerere a fost respinsă, 
la 29 septembrie 2000, de autoritatea administrativă care era la acel 
moment responsabilă de ținerea AZR. 
 
Întrucât contestația formulată împotriva acestei decizii a fost de 
asemenea respinsă, domnul Huber a formulat o acțiune în fața 
Verwaltungsgericht Köln (Tribunalul Administrativ din Köln), care a 
admis cererea prin Hotărârea din 19 decembrie 2002.  
 
Bundesrepublik Deutschland, reprezentată de Bundesamt, a 
formulat apel împotriva acestei hotărâri în fața 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Tribunalul Administrativ Superior al Landului Renania de Nord-
Westfalia), care consideră că diferitele probleme de drept ridicate 
necesită o interpretare a dreptului comunitar de către Curte.  
 
Instanța a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții 
trei întrebări preliminare.  
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Întrebările preliminare 

 
1)      Prelucrarea generală a datelor cu caracter personal referitoare la 

cetățeni străini ai Uniunii, efectuată în cadrul unui registru central al 
străinilor, este compatibilă cu […] interdicția oricărei discriminări 
legate de cetățenie între cetățenii Uniunii care își exercită dreptul de 
liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre [articolul 
12 primul paragraf CE coroborat cu articolul 17 CE și cu articolul 18 
alineatul (1) CE][?] 

2)      [O astfel de prelucrare este compatibilă cu] interzicerea oricărei 
restricții privind libertatea de stabilire a resortisanților unui stat 
membru pe teritoriul altui stat membru (articolul 43 primul paragraf 
CE)[?] 

3)      [O astfel de prelucrare este compatibilă cu] cerința necesității, prevăzută 
la articolul 7 litera (e) din Directiva 95/46 […]? 

 

 
Hotărârea și argumentele Curții de Justiție 

 
CJUE a hotărât că utilizarea unui registru precum AZR în scopul de a 
sprijini autoritățile însărcinate cu aplicarea dispozițiilor privind 
dreptul de ședere este, în principiu, legitimă și, având în vedere 
natura sa, este compatibilă cu interzicerea discriminării exercitate 
pe motiv de cetățenie atâta timp cât este îndeplinită cerința 
necesității prevăzută la articolul 7 litera (e) din Directiva 95/46. Cu 
privire la acest sistem de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
precum cel instituit prin AZRG, cerința necesității  este îndeplinită 
doar în următoarele două situații respectiv (1) în cazul în care 
conține numai datele necesare pentru aplicarea de către autoritățile 
menționate a acestor dispoziții; și (2) în cazul în care caracterul său 
centralizat permite o aplicare mai eficientă a acestor dispoziții în 
ceea ce privește dreptul de ședere al cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai acestui stat membru (pct. 47-66).  
 
Mai departe CJUE a statuat faptul că „articolul 12 primul paragraf CE 
trebuie interpretat în sensul că se opune instituirii de către un stat 
membru, în vederea combaterii criminalității, a unui sistem specific 
de prelucrare a datelor cu caracter personal care privește cetățenii 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai acestui stat membru” (pct. 81).  
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Cuvinte-cheie 
 

publicarea de date personale pe internet, date privind sănătatea, date 

privind credințele religioase, transfer de date către state terțe 

 
 

Litigiul principal 
 

În afară de postul său de agent de întreținere, doamna Lindqvist 
exercita şi funcția de catihet în parohia Alseda (Suedia). Ea a urmat 
un curs de informatică în cadrul căruia trebuia în special să creeze o 
pagină de start pentru Internet. La sfârşitul anului 1998, doamna 
Lindqvist a creat, la domiciliul său și cu ajutorul calculatorului 
personal, pagini de Internet cu scopul de a le permite enoriaşilor 
care se pregăteau pentru confirmare să găsească uşor informațiile de 
care ar fi putut avea nevoie. La cererea sa, administratorul site-ului 
de Internet al Bisericii din Suedia a stabilit o legătură între aceste 
pagini și site-ul menționat. 
 
Paginile vizate conțineau informații despre doamna Lindqvist şi 18 
dintre colegii săi din parohie şi includea numele lor complet sau 
uneori doar prenumele. De asemenea, doamna Lindqvist a descris, în 
mod ușor umoristic, funcțiile pe care le ocupau colegii săi şi pasiunile 
lor. În multe cazuri s-a menționat situația lor familială, numărul de 
telefon și alte informații suplimentare. De asemenea, a spus că una 
dintre colegele sale s-a rănit la picior și lucra cu jumătate de normă 
din motive de boală.  
 
Doamna Lindqvist nici nu și-a informat colegii de existența acestor 
pagini, nici nu a primit consimțãmântul lor şi nici nu a anunțat 
Datainspektion (organism public pentru protecŃia datelor 
transmise pe cale informaticã) despre activitatea sa. Ea a închis 
paginile respective de îndată ce a aflat că nu erau apreciate de o parte 
dintre colegii săi.  
 
Doamna Lindqvist a fost condamnată penal la plata unei amenzi de 
400o SEK, însă a formulat apel împotriva hotărârii.  
 
Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții mai multe 
întrebări preliminare.  
 
 

Hotărârea Curții de Justiție 
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Potrivit CJUE, actul de a face trimitere, pe o pagină de internet, la 
diferite persoane și de a le identifica prin nume sau prin alte 
mijloace, de exemplu prin transmiterea numărului de telefon sau a 
informațiilor privind condițiile și hobby-urile lor de muncă, 
constituie "prelucrarea datelor cu caracter personal, integral sau 
parțial, prin mijloace automate", în sensul articolului 3 alineatul (1) 
din Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date (pct. 12).  
 
Referirea la faptul că o persoană și-a rănit piciorul și lucrează cu 
jumătate de normă din motive medicale constituie date cu caracter 
personal privind sănătatea în sensul articolului 8 alineatul (1) din 
Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date. Având în vedere scopul directivei, expresia "date 
privind sănătatea" trebuie să fie interpretată în sens larg, astfel încât 
să includă informații privind toate aspectele, atât fizice, cât și 
mentale, ale sănătății unei persoane (pct. 27).  
 
În această situație, nu există un „transfer de date către o țară terță " 
în sensul articolului 25 din Directiva 95/46 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date în cazul în care o persoană 
dintr-un stat membru încarcă date cu caracter personal pe o pagină 
de internet găzduită în acel stat sau în alt stat membru  chiar dacă 
aceste date aceste date sunt accesibile oricărei persoane care se 
conectează la internet, inclusiv persoanelor dintr-o țară terță. În 
viziunea CJUE, nu se poate presupune că legiuitorul Uniunii a 
intenționat ca expresia „transfer [de date] către o țară terță" să 
acopere încărcarea, de către o persoană aflată în poziția doamnei 
Lindqvist, a datelor pe o pagină de internet, chiar dacă aceste date 
sunt astfel puse la dispoziția persoanelor din țări terțe cu mijloacele 
tehnice de acces la acestea (pct. 68-71).  


