Buletin informativ
Trimestrul II al anului 2007

1. Abrogarea taxelor de notificare
Pe plan intern, Autoritatea de supraveghere a desfăşurat activităţi
prin care a promovat o serie de acte cu caracter normativ menite atât să
coreleze legislaţia română cu cea comunitară, cât şi să îmbunătăţească
cadrul legal deja existent.
Un prim demers a constat în iniţiativa demarării unei Ordonanţe de
urgenţă (nr. 36/2007) prin care au fost abrogate taxele ce se impuneau
operatorilor de date la momentul notificării prelucrărilor de date cu
caracter personal către Autoritatea de supraveghere, în considerarea
faptului că respectivele taxe constituiau un impediment în calea liberei
circulaţii a datelor cu caracter personal între statele membre ale Uniunii
Europene şi din zona economică europeană, contravenind prevederilor
Directivei 95/46/CE.
Iniţiativa Autorităţii de Supraveghere a beneficiat de comentarii
favorabile ale presei scrise, care semnalase de mai multe ori în anul 2006
cuantumul semnificativ al acestora, împovărător fiscal în activitatea
întreprinzătorilor mici şi mijlocii.
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2. Conferinţa Internaţională cu tema: “Protecţia şi prelucrarea datelor
personale în activitatea financiar - bancară”
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal şi Asociaţia Română a Băncilor a organizat această
conferinţă pe data de 24 mai 2007.
Expresie a preocupărilor societăţii contemporane în domeniul
protecţiei datelor personale, această conferinţă a constituit un excelent
prilej dezbatere, în context naţional şi internaţional, a prelucrării datelor
cu caracter personal

în sistemele de tipul birourilor de credit şi de

aducere în atenţia opiniei publice a punctelor de vedere ale Autorităţii
naţionale de supraveghere,

ale unor instituţii internaţionale şi al

principalilor operatori (bănci comerciale, companii de asigurări, companii
de leasing, operatori de telefonie mobila şi fixă, societăţi de credit de
consum,

furnizori

de

utilităţi,

etc).

În cadrul conferinţei au luat cuvântul doamna Georgeta
Basarabescu - preşedinte al Autorităţii Naţionale de supraveghere,
domnul Billy Hawkes – Comisarul pentru protecţia datelor din Irlanda,
domnul Antonio Casseli – expert european, alături de domnul Radu
Graţian Gheţea- preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, domnul Ilie
Mihai – preşedintele S.C. Biroul de Credit S.A., domnul Wulf Bach –
preşedintele Asociaţiei Europene a Birourilor de Credite, precum şi alţi
invitaţi din ţară şi străinătate.

3. Conferinţa Internaţională cu tema: „Consecinţe politico-juridice ale
integrării statelor în Uniunea Europeană” – Sibiu, 1-2 iunie 2007
La invitaţia decanului Facultăţii de Drept Simion Bărnuţiu din cadrul
Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Autoritatea de Supraveghere a fost
reprezentată la această prestigioasă manifestare de doamna Georgeta
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Basarabescu- preşedinte, ce a susţinut alocuţiunea cu tema „Protecţia
datelor personale în domeniul comunicaţiilor electronice”.
Cu acest prilej, s-a subliniat extinderea competenţelor de
monitorizare şi control ale Autorităţii în domeniul comunicaţiilor
electronice, prin preconizata lege privind reţinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau de reţele publice de comunicaţii, aflată la această dată în
dezbatere publică.
Prin această lege va fi transpusă în România Directiva 2006/24/CE
privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul activităţii de
furnizare de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de
reţele publice de comunicaţii destinate publicului, care a fost adoptată în
cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din data de 15 martie
2006.

2. Activitatea de Investigaţii
în al doilea trimestru al anului 2008
În domeniul recuperării creanţelor, au fost efectuate un număr total
de 25 investigaţii.
Rezultatul investigaţiilor a relevat faptul că datele personale ale
debitorilor erau menţinute şi ulterior datei la care au fost recuperate
creanţele, contravenind declaraţiilor din notificarea depusă de operatori
la Autoritatea de Supraveghere, potrivit cărora datele personale ale
debitorilor erau prelucrate cel mult până la expirarea termenului de
prescripţie extinctivă (de 3 ani), după care urmau să fie distruse, şterse
sau transformate în date anonime, pentru a fi prelucrate statistic. În astfel
de cazuri, în care s-a constatat stocarea în continuare a datelor debitorilor,
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s-a dispus prin decizie ştergerea datelor care nu mai corespundeau
realizării scopului de recuperare creanţe.
În alte situaţii, s-a constatat că operatorii, în afară de activităţile
specifice de recuperare a unor creanţe, păstrau datele debitorilor în
vederea constituirii unor baze de date ale rău-platnicilor, aşa-numitele
„liste negre”, unele dintre acestea fiind chiar publicate pe Internet, pe
pagina web proprie a operatorului. În acest caz, deoarece s-a constatat
nerespectarea principiilor de prelucrare neexcesivă şi legitimă a datelor
personale, s-a dispus prin decizie încetarea prelucrării datelor personale
constând în publicarea pe site a unei „liste negre” a debitorilor şi
ştergerea datelor care au fost dezvăluite în această modalitate până la data
efectuării investigaţiei.
Unii operatori controlaţi din domeniul recuperării de creanţe au
fost sancţionaţi potrivit art. 31 din Legea nr. 677/2001, modificată şi
completată, pentru omisiunea de a depune notificare pentru acest tip de
prelucrare la Autoritatea de Supraveghere, fiind totodată, obligaţi să îşi
îndeplinească obligaţiile legale ce le incumbă. Ulterior investigaţiilor
efectuate, operatorii sancţionaţi au dat curs obligaţiilor impuse,
înregistrând legal operaţiunile de prelucrare în scop de recuperări creanţe.
O altă obligaţie ce revine oricărui operator de date cu caracter
personal este de a asigura informarea corespunzătoare a persoanei vizate,
pentru a permite acesteia să ia act atât de circumstanţele în care are loc
prelucrarea datelor sale, cât şi de drepturile ce îi sunt recunoscute spre a şi
le putea exercita în termenele şi condiţiile prevăzute de lege. În domeniul
recuperării creanţelor, este cu atât mai mult importantă respectarea
dreptului de informare al debitorilor, cu cât este în cauză un interes
legitim imediat al acestora de a le fi prelucrate corect datele personale şi
de a se evita orice posibilă eroare care ar conduce eventual la o urmărire
nejustificată a undei datorii inexistente sau a unei alte persoane decât
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debitorul, ca urmare a unor prelucrări inexacte a datelor personale. În
acest caz, dreptul de informare este respectat prin comunicarea către
debitor a notificării prin intermediul căreia i se aduce la cunoştinţă debitul
acumulat, modalitatea de stingere a datoriei şi eventual, faptul că în caz
de neexecutare, datele sale personale vor fi transferate către o societate
specializată de recuperări creanţe.
Astfel, au existat cazuri în care societăţile de recuperare creanţe, în
calitatea lor de operatori de date personale supuşi Legii nr. 677/2001, au
fost sancţionate potrivit art. 32 din lege, pentru prelucrarea nelegală a
datelor personale, din două perspective:
-

sub aspectul încălcării prevederilor art. 4 alin. 1 lit. e) din
lege, privind limitarea stocării datelor numai pe perioada
necesară atingerii scopului prelucrării, caz în care
operatorul a fost obligat prin decizia preşedintelui
Autorităţii de Supraveghere să şteargă datele cu caracter
personal ale debitorilor, care nu mai corespundeau
realizării scopului prelucrărilor notificate. Din verificări
ulterioare, a reieşit că decizia de ştergere a datelor
prelucrate ilegal a fost adusă la îndeplinire;

-

sub forma nesocotirii drepturilor persoanelor vizate,
prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, în special, în
privinţa nerespectării dreptului de informare.

Alte obligaţii puse în vedere operatorilor care prelucrează date
personale în scop de recuperare creanţe, în urma efectuării investigaţilor,
au constat în: stabilirea exactă a perioadelor de stocare a datelor cu
caracter personal, adoptarea de proceduri scrise de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal.
Pentru operatorii care apelează la serviciile de recuperări creanţe
prestate de societăţi specializate, ce acţionează în calitate de persoane
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împuternicite, în sensul dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, s-au făcut
recomandări în sensul întreprinderii unor demersuri de verificare
periodică a respectării de către împuterniciţi a măsurilor de securitate,
precum şi de a realiza instruirea personalului care lucrează pentru
împuternicit în derularea contractului, pentru a se asigura o protecţie
eficientă a datelor personale ale debitorilor (persoane vizate).
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