Aceastã conferinþã este organizatã
de Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a
Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal ºi
Asociaþia Românã a Bãncilor, ca expresie a
preocupãrilor societãþii contemporane în
domeniul protecþiei datelor personale.
Reprezintã un excelent prilej de
dezbatere, atât în context naþional, cât ºi
internaþional, a prelucrãrii datelor cu
caracter personal în activitatea financiar
bancarã în special în sisteme de tipul
birourilor de credit.

Protecþia datelor personale e
reglementatã la nivel european de Directiva
95/46/EC a Parlamentului European pentru
protecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor personale ºi libera
circulaþie a acestor date.
Prevederile acestei Directive au fost
transpuse în legislaþia româneascã la data
de 12 decembrie 2001, prin adoptarea Legii
nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor personale
ºi libera circulaþie a acestor date.

Protecþia datelor personale
reprezintã un domeniu nou în
peisajul juridic românesc ºi se referã
la dreptul persoanei fizice de a-i fi
protejate acele informaþii care duc la
identificarea sa.
În esenþã înseamnã dreptul
persoanei de a nu i se dezvãlui, fãrã
consimþãmântul sãu, numele,
adresa, vârsta, situaþia financiarã sau
familialã, imaginea, telefonul,
obiceiurile etc.
Dezvoltarea domeniului
protecþiei datelor personale s-a
impus ca urmare a folosirii din ce în
ce mai dese a datelor personale în
activitãþi comerciale, în sectorul
bancar, în angajarea forþei de muncã,
în înregistrarea apelurilor telefonice,
pentru verificarea deplasãrii
vehiculelor sau în scopul stabilirii
unor preferinþe pentru anumite
bunuri sau servicii.

- datele personale sã fie prelucrate cu
bunã-credinþã ºi conform legii;
- colectarea acestora sã se facã în
scopuri determinate, explicite ºi
legitime;
- datele personale sã fie adecvate,
pertinente ºi neexcesivein raport cu
scopul prelucrãrii;
-datele personale sã fie exacte ºi
actualizate

Prelucrarea datelor personale în
aceste sisteme trebuie sã se realizeze în
anumite condiþii care presupun:
- informarea clientilor atât de catre banci,
înainte de dezvaluirea datelor catre
birourile de credite, cât si de catre aceste
birouri, la momentul colectarii datelor
personale;
- respectarea dreptului clientului de a nu fi
supus unei decizii automate prin
prelucrarea datelor într-un sistem
centralizat de tipul birourilor de credite;
- asigurarea confidenþialitãþii datelor
personale prelucrate ºi aplicarea
mãsurilor de securitate adecvate;
- actualizarea permanentã a datelor
personale prelucrate;
- stabilirea unui termen limitã pentru
stocarea acestor date;
- notificarea prelucrãrilor de date
personale efectuate cãtre Autoritatea
Naþionalã de Supraveghere.
Prelucrarea de date personale
efectuatã în sisteme de evidenþã tip birou
de credite poate privi numai datele care
sunt relevante ºi neexcesive în raport cu
scopurile declarate.
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Conferinþã Internaþionalã
Autoritatea Naþionalã de
Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal este
autoritate publicã centralã,
autonomã ºi independentã.
Scop:
- apãrarea dreptului la viaþã
intimã, familialã ºi privatã în
privinþa prelucrãrii datelor cu
caracter personal.
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