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28 ianuarie 2008 - Ziua Europeană a Protecţiei Datelor
În

cinstea

acestui

eveniment,

Autoritatea

Naţională

de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a organizat:
 Ziua Porţilor Deschise la sediul Autorităţii, în municipiul
Bucureşti, la 26 ianuarie 2008.
 Dezbatere publică cu tema “Ziua Europeană a Protecţiei
Datelor”, pe data de 28 ianuarie 2008, în municipiul Tg. Jiu,
judeţul Gorj, prezidată de doamna Georgeta Barabescu –
preşedinte ANSPDCP, cu participarea reprezentanţilor marcanţi
ai autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, mediilor
academice şi universitare, anumitor persoane juridice private şi
mass-mediei.
Această manifestare a reunit reprezentanţi ai Parlamentului
României - Camera Deputaţilor, Consiliului Legislativ, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, Tribunalului Bucureşti, Instituţiei Prefectului
Judeţului Gorj, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Dolj, Hunedoara, Dâmboviţa, Prahova, Suceava,
Braşov, Mehedinţi, Consiliului Judeţean Gorj.
Evenimentul a fost organizat în municipiul Târgu Jiu la iniţiativa
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj şi a

Instituţiei Prefectului

Judeţului Gorj.
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Reuniunea a fost deschisă de domnul inspector şef Constantin
Nicolescu – şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj, care a subliniat
interesul întâlnirii de la Tg. Jiu – acela de creştere a gradului de
conştientizare a cetăţenilor cu privire la drepturile de care beneficiază
pentru protejarea datelor lor personale. Deşi domeniul protecţiei datelor
este relativ nou în peisajul juridic românesc, s-a punctat necesitatea
respectării şi implementării practice corecte a legislaţiei comunitare.
Doamna Georgeta Basarabescu şi-a exprimat satisfacţia pentru
iniţiativa avută şi sprijinul oferit de autorităţile judeţene în organizarea
celei de-a doua ediţii a festivităţilor dedicate Zilei Europene a Protecţiei
Datelor, în municipiul Târgu-Jiu, după ce, în anul 2007, Capitala culturala
europeana – Sibiu a găzduit pentru prima oară o manifestare de asemenea
amploare dedicată acestui eveniment celebrat de toate statele membre ale
Consiliului Europei.
În

alocuţiunea

sa,

preşedintele

Autorităţii

Naţionale

de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a reliefat faptul
că această autoritate se află la începutul celui de-al treilea an de activitate,
după ce anul 2007 a reprezentat piatra de încercare pentru trecerea de la
sistemul naţional al protecţiei datelor personale la cadrul extins,
comunitar, ce a fost implementat la un nivel pe deplin armonizat cu
standardele Uniunii Europene. S-a subliniat că, în 2007, ţara noastră a
fost situată pe locul doi în lume în privinţa celor mai bune rezultate în
domeniul protecţiei datelor, potrivit unui raport al organizaţiei Privacy
International, dat publicităţii la Londra.
Evenimentul a fost onorat cu prezenţa de domnul Ştefan Marian
Popescu Bejat – prefectul judeţului Gorj, care şi-a exprimat satisfacţia
pentru găzduirea Zilei Europene a Protecţiei Datelor la Tg. Jiu, prilej de
popularizare accentuată în rândul cetăţenilor a principiilor de prelucrare a
datelor, cu sprijinul mass-mediei prezentă la reuniune.
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În continuare, a luat cuvântul domnul ing. Ion Călinoiupreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, care a subliniat ideea că
interacţiunea dintre autorităţile publice şi cetăţean implică folosirea
datelor personale, care atrage în mod inevitabil necesitatea unei informări
corespunzătoare a cetăţenilor. Asigurarea unei reale protecţii a datelor
personale devine astfel indispensabilă într-o societate modernă.
Un alt invitat de marcă ce a luat cuvântul a fost domnul comisar şef
Dragomiroiu Gheorghe – adjunct al Inspectorului General al Poliţiei
Române, ce a reliefat cooperarea foarte bună existentă între Autoritatea
de supraveghere şi Inspectoratul General al Poliţiei sub aspectul pregătirii
poliţiştilor în domeniul protecţiei datelor, benefică mai ales având în
vedere perspectiva pregătirii aderării României la spaţiul Schengen.
În expunerea sa, domnul Constantin Teodorescu – secretar de stat
în Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor a subliniat faptul
că proiectul actului normativ privind reţinerea datelor de trafic se află în
fază finală de adoptare de către executiv, iar prin această reglementare se
extinde sfera de competenţă a Autorităţii naţionale de supraveghere. De
asemenea, s-a arătat că pe fondul exploziei contemporane a sistemelor
informatice se constată o creştere a riscurilor legate de prelucrarea datelor
personale în aceste sisteme. În acest sens, una din măsurile preconizate în
dezvoltarea sistemului e-guvernare este şi aceea a autentificării
cetăţenilor prin utilizarea mecanismelor Open-ID.
Preşedintele Secţiei a III a de evidenţă oficială a legislaţiei şi
documentelor din Consiliului Legislativ – domnul prof. univ. Sorin
Popescu a subliniat importanţa Convenţiei 108 din 1991, care a statuat
necesitatea protejării drepturilor persoanelor în raport de fluxurile
automatizate de date care au loc în societatea actuală. S-a adus în atenţia
participanţilor şi faptul că declararea unei Zile Europene a Protecţiei
Datelor a avut la bază rezultatele Eurobarometrului din 2003, ce a ilustrat
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gradul redus de cunoaştere de către cetăţeni a domeniului protecţiei
datelor.
În continuare au susţinut alocuţiuni domnul Sorin Goran –
preşedintele Asociaţiei Române de Marketing Direct şi domnul Mihai
Petroff – director Mailers, care au subliniat interferenţa din domeniul
protecţiei datelor şi activitatea desfăşurată de firmele de marketing direct,
precum şi implicarea Autorităţii de supraveghere încă din anul 2006 în
aspectele specifice privind prelucratea datelor personale în acest sector
economic.
Domnul Ionel Condor – director Ro Planet S.R.L. a adus în atenţia
participanţilor soluţiile informatice ce se pot adopta de autorităţile publice
pentru gestionarea fluxurilor de documente, subliniind că în cadrul
Autorităţii naţionale de supraveghere fost implementat deja un asemenea
sistem cu avantaje reale în gestionarea documentelor.
Aceste intervenţii ilustrează interesul firmelor private în aplicare
corectă a legislaţiei privind protecţia datelor şi rolul activ al Autorităţii în
popularizarea condiţiilor de prelucrare a datelor personale.
Salutul Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului a fost
transmis de doamna Mihaela Muraru Mandrea, care a reliefat activitatea
susţinută a Autorităţii de supraveghere în cei doi ani de existenţă, rolul
deosebit al acesteia în activitatea de reglementare, dovedit atât prin
abrogarea taxelor de notificare, cât şi prin deciziile emise.
Încheierea manifestării a fost marcată şi printr-o expoziţie de
caricaturi cu tema “Datele personale”, realizate de un dl. Adrian Şuţu, la
sediul instituţiei prefectului judeţului Gorj.
Reuniunea a beneficiat de o largă participare a reprezentanţilor
presei scrise, radioului şi televiziunii, acordându-se interviuri posturilor
Tv Alpha Tg. Jiu, TV Antena, Radio România Actualităţi şi Radio
Oltenia.
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Participarea largă de care s-a bucurat această dezbatere publică,
interesul pregnant al mass-mediei şi modul în care aceasta a reflectat
domeniul protecţiei datelor ne îndreptăţesc să concluzionăm că
manifestarea şi-a atins scopul, iar informaţiile relevante au fost transmise
cetăţenilor.
 Dezbatere cu tema “Prelucrarea datelor personale în Sistemul
Informatic Naţional de Semnalări”, la sediul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Gorj, la care au participat numai ofiţeri de
poliţie de la nivelul structurilor judeţene (aprox. 100 de
participanţi).
În cadrul acestei întruniri doamna Georgeta Basarabescu preşedinte al A.N.S.P.D.C.P. a clarificat aspectele semnificative implicate
de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Sistemul Informatic
Naţional de Semnalări.
În cadrul măsurilor de pregătire a Zilei Europene a Protecţiei
Datelor s-a înscris şi transmiterea unor comunicate de presă principalelor
agenţii de presă româneşti (Rompres, Mediafax, News In), posturi de
televiziune (Realitatea, inclusiv pentru menţiune pe crawl, National TV,
TVr) şi cotidiane (Cotidianul, Compact, Evenimentul Zilei). De
asemenea, a fost postat un comunicat de presă în legătură cu semnificaţia
acestei Zile pe web-site-ul Autorităţii.
De asemenea, în cinstea acestui eveniment a fost editată o broşură
şi un pliant, intitulate “Ziua Europeană a Protecţiei Datelor”, în limba
română şi engleză, precum şi o broşură intitulată “Protecţia datelor
personale şi dreptul de acces” (ediţie bilingvă). Au fost reeditate pliantele
“Ştii ce drepturi ai “ şi “Date personale”, precum şi broşura cu atribuţiile
Autorităţii.
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Aceste materiale împreună cu anumite materiale promoţionale au
fost difuzate participanţilor la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei
Europene a Protecţiei Datelor, inclusiv reprezentanţilor mass-media.
Extinderea cunoaşterii principiilor de protecţie a datelor şi a
drepturilor indivizilor la viaţă privată a devenit o realitate după data de 28
ianuarie 2007, când a fost organizată prima manifestare închinată Zilei
Europene a Protecţiei Datelor.
Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter
personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de
credit
Pe data de 26 februarie 2008, a intrat în vigoare o reglementare cu
caracter normative de o deosebită importanţă: Decizia nr. 105/2007 cu
privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de
evidenţă de tipul birourilor de credit.
Principalele prevederi ale deciziei se referă la stabilirea sferei
participanţilor la birourile de credit, prin restrângerea acesteia la entităţile
din sectorul privat implicate în activitatea de creditare (bănci, societăţi de
credit de consum, societăţi de leasing), excluzându-se participarea la
birourile de credit a societăţilor de telefonie şi a celor de utilităţi.
În această privinţă Autoritatea de supraveghere a apreciat că, prin
includerea în sfera participanţilor la birourile de credit a societăţilor de
telefonie şi a celor de utilităţi, s-ar fi putut ajunge la raportarea excesivă a
datelor personale legate de situaţia financiară şi comportamentul la plată
al persoanelor fizice, de natură a crea prejudicii şi de a aduce atingere
chiar asigurării unui nivel de trai decent în România. Cu alte cuvinte,
persoana care solicită furnizarea unor servicii esenţiale (telefonie, gaze,
electricitate) ar fi putut ajunge în situaţia de a i se refuza încheierea
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contractului, pe motivul unei datorii către bancă, ceea ce ar crea premisele
excluderii sale de la beneficiul unei prestaţii cu potenţial de protecţie
socială.
Prin această decizie, Autoritatea de supraveghere a stabilit limitativ
categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de birourile de credit şi
categoriile de persoane vizate, în scopul asigurării unei derulări clare a
prelucrărilor de date implicate.
De asemenea, Autoritatea a stabilit că raportarea datelor negative
de către bănci la birourile de credite se poate face după 30 de zile de la
scadenţă, numai după înştiinţarea prealabilă a persoanelor vizate realizată
cu cel puţin 15 zile înainte de data raportării, într-una din următoarele
modalităţi: scris, telefonic, prin sms sau e-mail.
Perioada de stocare în cadrul birourilor de credit a fost statuată la 4
ani de la data ultimei actualizări sau de la data achitării ultimei rate
restante, faţă de cea de 5 ani practicată până la data emiterii reglementării
de către Autoritate.
Una din prevederile deosebit de importante ale deciziei se referă la
stabilirea expresă a obligaţia participanţilor şi a birourilor de credit de a
respecta dreptul de informare, de acces şi de intervenţie ale persoanelor
vizate, în conformitate cu reglementările Legii Cadru din România ce
transpune Directiva 95/46/EC.
În acelaşi timp, printre sarcinile ce revin birourilor de credite se
numără aceea de a asigura caracterul exact şi actualizat al datelor, precum
şi de a aplica măsuri de securitate şi confidenţialitate corespunzătoare
pentru protejarea datelor personale.
Prin aceeaşi decizie cu caracter normativ, Autoritatea a stabilit şi că
orice dată înregistrată în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit
poate fi actualizată şi ştearsă fie direct de către participant, fie de către
biroul de credit la cererea şi în acord cu participantul, ca urmare a
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exercitării drepturilor de către persoana vizată, fie în baza unei solicitări
din partea instanţelor judecătoreşti ori din partea Autorităţii de
Supraveghere. Elementul de noutate adus prin această reglementare
constă în posibilitatea Autorităţii de supraveghere de a dispune birourilor
de credite ştergerea datelor persoanelor vizate, în baza constatărilor din
investigaţii.
Demn de menţionat este faptul că publicitatea şi aprecierea
favorabilă de care s-a bucurat această decizie a Autorităţii din partea
mass-mediei, în special a emisiunilor de ştiri ale posturilor publice şi
private de televiziune din România, dar şi din partea presei scrise, a
întrecut aşteptările instituţiei noastre.
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