Buletin informativ
Trimestrul IV al anului 2008
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Conferinţa

Internaţională

„Infracţionalitatea

în

domeniul

afacerilor”, organizată de Universitatea Agora din municipiul Oradea,
judeţul Bihor

Cu ocazia acestei manifestări ştiinţifice, Universitatea Agora şi-a
propus să analizeze cauzele sociale, economice, culturale şi juridice ale
fenomenului infracţional în domeniul afacerilor, în contextul noilor
raporturi juridice create prin actele normative în vigoare.
Invitată la această prestigioasă reuniune, Autoritatea naţională de
supraveghere a prezentat lucrarea cu tema „Mesajele comerciale
nesolicitate

–

realitate

stringentă

a

societăţii

informaţionale

contemporane”, aducând în atenţia participanţilor formele moderne de
atragere a clientelei în cadrul activităţilor de marketing direct.
Aspectele prezentate de instituţia noastră au suscitat un viu interes în
rândul studenţilor şi al celorlalţi participanţi de marcă din mediul
universitar.


Întruniri la sediul Autorităţii Naţionale de supraveghere, cu

tema „Protecţia datelor personale în activităţile desfăşurate de
casinouri” şi “ Protecţia datelor personale în activităţile desfăşurate
de hoteluri”
Aceste reuniuni fac parte din campania de informare a operatorilor
desfăşurată in fiecare an de instituţia noastră, în scopul particularizării
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prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor personale la
specificul activităţii desfăşurate de anumite categorii de persoane juridice
de drept privat.
22..

A
Accttiivviittaatteeaa ddee IInnvveessttiiggaaţţiiii
Având în vedere riscurile implicate de utilizarea sistemelor de

supraveghere video, colectarea şi conservarea datelor obţinute prin aceste
mijloace ar trebui monitorizate de către fiecare stat astfel încât să existe
garanţii minime pentru protecţia drepturilor individuale ale cetăţenilor.
În special în ultimul trimestru al anului 2008, au fost efectuate o serie
de investigaţii în legătură cu prelucrările de date prin supraveghere video,
din oficiu sau ca efect al primirii unor sesizări ori plângeri din partea
persoanelor vizate.
Pentru efectuarea acestor investigaţii, au fost avute în vedere în
principal: respectarea de către operatori a măsurilor minime de securitate,
stabilirea unui scop explicit şi legitim, prevenirea stocării datelor
colectate prin sistemele de supraveghere video în mod excesiv, oferirea
posibilităţii persoanei vizate de a-şi exercita drepturile prevăzute de lege,
evitarea dezvăluirii fără un temei legal a datelor prelucrate prin
intermediul unor astfel de sisteme.
Au continuat şi în această perioadă primirea de plângeri de la
persoane fizice referitoare la primirea de mesaje comerciale nesolicitate
din partea anumitor operatori.
Exemple:
a) Ca urmare a unei sesizări referitoare la faptul că un operator din
domeniul hotelier nu a notificat Autoritatea de supraveghere cu privire la
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prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul supravegherii video,
s-a efectuat o investigaţie la sediul acestuia.
În urma investigaţiei, s-a constatat că sistemul de supraveghere video
al hotelului a fost montat în scopul asigurării securităţii persoanelor, a
bunurilor şi a clădirii, camerele video fiind instalate atât în interiorul, cât
şi în exteriorul clădirii. Imaginile preluate de camerele video pot
identifica persoanele filmate, au capacitate de focalizare a imaginilor
filmate (zoom) şi se stochează pe o perioadă de 20 zile, după care se şterg
automat. Aceste imagini sunt vizualizate şi în timp real, 24 ore din 24 ore,
de către angajaţii hotelului. În fişa postului angajaţilor şi în Regulamentul
de Ordine Interioară al hotelului există clauze de confidenţialitate.
S-a constatat că nu există anunţuri de avertizare şi informare cu
privire la existenţa sistemului de supraveghere video, iar până la data
efectuării investigaţiei societatea care administrează hotelul nu a notificat
prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează prin
intermediul acestui sistem.
În urma efectuării investigaţiei, societatea respectivă a fost
sancţionată cu amendă pentru săvârşirea contravenţiei de ,, Omisiunea de
a notifica şi notificarea cu rea-credinţă şi pentru săvârşirea contravenţiei
de „Prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”, întrucât nu a
realizat informarea persoanelor vizate în concordanţă cu cerinţele art. 12
din Legea nr. 677/2001.
b) Un petent a sesizat în legătură cu o posibilă încălcare a dreptului la
viaţă privată, deoarece la o unitate de prestări servicii în domeniul
alimentar din municipiul Braşov a fost montat un sistem de supraveghere
video, cu camerele instalate inclusiv în spaţiile destinate toaletelor pentru
clienţi.
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În consecinţă, a fost efectuată o investigaţie, în care s-a constatat că:
- sistemul de supraveghere video al restaurantului era alcătuit din 15
camere video fixe, montate atât în interior cât şi în exterior, orientate spre
căile de acces, în bucătărie, în bar, în sălile restaurantului şi în cele două
toalete.
- sistemul de supraveghere video nu permite focalizarea imaginii, însă
imaginile permit identificarea persoanelor filmate;
- scopul declarat pentru menţinerea sistemului de supraveghere video este
„securitatea clădirii, bunurilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni”;
- imaginile preluate se înregistrează şi sunt stocate pe o perioadă de 4 zile,
după care se şterg;
- imaginile stocate nu sunt dezvăluite altor persoane, iar singura persoană
care are acces la imagini este administratorul societăţii;
- la intrarea în Restaurant era un anunţ de avertizare referitor la faptul că
spaţiul restaurantului este supravegheat video.
Operatorul a fost sancţionat cu avertisment pentru „Omisiunea de a
notifica şi notificarea cu rea-credinţă”, întrucât operatorul nu a declarat
Autorităţii naţionale de supraveghere prelucrările de date cu caracter
personal pe care le efectuează înainte de începerea acestora.
Totodată, a fost emisă Decizia nr. 87/.2008 a preşedintelui Autorităţii
naţionale de supraveghere, prin care s-a dispus ca operatorul să înceteze
prelucrarea imaginii persoanelor fizice care utilizează toaletele locaţiei
respective, precum şi să şteargă imaginile colectate anterior, în termen de
5 zile de la comunicarea deciziei.
La emiterea acestei decizii s-a avut în vedere necesitatea asigurării
unei protecţii eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi
privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, statuat de
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art. 8 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
fundamentale, de art. 7 din Carta europeană a Drepturilor fundamentale şi
de Convenţia nr. 108/1981 pentru protecţia persoanelor faţă de
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.
S-a luat în considerare faptul că tehnicile pentru captarea,
transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor
constituite din sunete şi imagini privind persoanele fizice reprezintă
operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu
paragraful (14) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
În acest context s-au avut documentele emise la nivelul organismelor
europene în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin
mijloace de supraveghere video, în care se subliniază potenţialele riscuri
referitoare la respectarea dreptului la viaţă privată şi necesitatea
respectării principiului proporţionalităţii datelor prelucrate raportat la
scopul propus.
c) Printr-o plângere s-a sesizat faptul că un operator de telefonie mobilă a
încălcat dreptul de opoziţie al petentului, cu toate că acesta îşi exprimase
opţiunea de a nu primi informaţii în scop de marketing direct, indiferent
de modalitatea transmiterii acestora (sms, scris, telefon), exceptând
mesajele sau comunicările referitoare la situaţia contului, plată factură şi
alte asemănătoare. Prin plângerea sa, petiţionarul s-a plâns şi de faptul că
nu a primit răspuns la solicitarea transmisă operatorului de telefonie
mobilă, prin e-mail şi prin fax, în termenul de 15 zile prevăzut de art. 15
alin. (4) din Legea nr. 677/2001.

Str. Olari Nr. 32, Sector 2, Cod poştal 024057, Bucureşti ; Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757

www.dataprotection.ro;

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

5

În luna noiembrie, s-a efectuat o investigaţie la sediul operatorului şi
s-a constatat că, începând din luna octombrie 2008, operatorul a modificat
conţinutul formularului „Contract de abonament”, oferind clienţilor
posibilitatea de a opta (prin bifarea Da/Nu) cu privire la trimiterea de
informaţii cu caracter comercial (prin sms, e-mail, fax, scrisoare, broşură,
alte materiale tipărite şi apeluri preînregistrate). De asemenea, clienţii pot
accesa un anumit număr de telefon pentru a schimba opţiunile făcute
iniţial. Totodată, clienţii pot opta referitor la primirea de mesaje
comerciale, printr-o cerere scrisă sau prin apelarea serviciului de callcenter.
Anterior modificării formularului de contract descris anterior, clienţii
operatorului de telefonie mobilă nu puteau să îşi exercite opţiunea de a
primi sau nu informaţii cu caracter comercial de la operator, (la
încheierea contractului), fiind însă informaţi cu privire la drepturile
prevăzute de art. 12 – 18 din Legea nr. 677/2001, inclusiv cu privire la
modalitatea de exercitare a acestor drepturi.
Din verificările efectuate în evidenţele societăţii, a reieşit faptul că
plângerea petentului, prin care acesta şi-a exercitat dreptul de opoziţie
prevăzut de art. 15 din Legea nr. 677/2001, a fost înregistrată în
evidenţele operatorului de telefonie mobilă, Departamentul Call Center.
Până la data încheierii procesului-verbal, operatorul nu a respectat
obligaţia de a-i comunica persoanei vizate măsurile pe care le-a luat cu
privire la dreptul de opoziţie exercitat de persoana vizată, în termen de 15
zile de la data primirii cererii.
În urma verificărilor efectuate la Departamentul IT, a reieşit faptul că,
după data la care petentul şi-a exercitat dreptul de opoziţie, i s-au transmis
acestuia de către operatorul de telefonie mobilă două mesaje cu conţinut
comercial (sms), prin care erau promovate anumite servicii oferite de
operator şi partenerii săi.
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În consecinţă, operatorul de telefonie mobilă a fost sancţionat cu
amendă pentru săvârşirea contravenţiei de „Prelucrare nelegală a datelor
cu caracter personal”, în forma nesocotirii dreptului de opoziţie.
Operatorul a fost sancţionat şi pentru săvârşirea contravenţiei de
nerespectare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2004 referitoare la
comunicările nesolicitate, prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. l) din Legea nr.
506/2004, deoarece i-a transmis petentului comunicări comerciale prin
sms-uri, ulterior datei la care acesta şi-a exercitat dreptul de opoziţie cu
privire la primirea de comunicări comerciale.
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