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Buletin informativ 2010
Trimestrul II
Conferinţa „Criminalitatea economică şi datele confidenţiale”,
organizată de Camera de Comerţ Româno-Germană
La data de 13 aprilie 2010, Camera de Comerţ Româno-Germană a
organizat la Bucureşti, Conferinţa intitulată „Criminalitatea economică şi
datele confidenţiale”, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai
Autorităţii naţionale de supraveghere.
Acest eveniment a constituit un excelent prilej de dezbatere a unor
aspecte de interes pentru companiile din domeniul privat, referitoare în
special la:
-

confidenţialitatea datelor personale, a informaţiilor de
natură economică, secretul economic, secretul de serviciu şi
informaţiile clasificate,

-

principiile asigurării unei adecvate protecţii a datelor
personale, aplicarea măsurilor de securitate a bazei de date
deţinute de operatori.

Reprezentanţii Autorităţii naţionale de supraveghere au subliniat
regulile generale care guvernează regimul aplicabil prelucrării datelor cu
caracter personal în România, inclusiv anumite diferenţe faţă de
Germania, în privinţa obligaţiilor operatorilor.
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Conferinţa “Apărarea Cibernetică în contextul noului concept
strategic NATO”
Pe data de 2 iunie 2010 a avut loc, la Bucureşti, în organizarea
Institutului Aspen, acest eveniment la care au fost prezenţi şi
reprezentanţi ai Autorităţii naţionale de supraveghere.
În cadrul acestei reuniuni s-a menţionat faptul că fenomenul
criminalităţii informatice reprezintă un efect al globalizării şi s-a susţinut
necesitatea integrării tipurilor de sisteme de securitate, necesitatea
asigurării unei protecţii ridicate în sectorul privat a informaţiilor clienţilor
prin diferite tehnologii, necesitatea îmbunătăţirii comportamentului
personalului companiilor in sensul prevenirii pierderii de informaţii,
necesitatea asigurării securităţii aplicaţiilor on-line. In cadrul acestei
sesiuni s-a subliniat că, pentru combaterea criminalităţii cibernetice
trebuie acţionat conjugat la nivelul factorilor naţionali şi internaţionali, o
componenta esenţială fiind aceea de monitorizare si prevenire a
fenomenului.

Conferinţa “Prevenirea Fraudei”
Expo Media a adresat Autorităţii Naţionale de Supraveghere invitaţia
de a participa, în data de 15 iunie 2010, la această conferintă a cărei primă
ediţie a avut loc in Bucureşti şi în cadrul căreia s-au abordat probleme
curente de prevenire şi management al fraudei, metode de impiedicare a
fraudei de identitate şi instrumente noi de plată.
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Reprezentanţii companiilor de telefonie mobilă şi fixă, ai
societăţilor de asigurări au arătat tipurile de fraudă cu care se confruntă şi
măsurile propuse pentru combaterea acestui flagel.
Au fost subliniate necesitatea existenţei unei strategii de
management al riscului la nivelul fiecărei companii, a unor soluţii
punctuale pe tipuri de probleme şi a unei organizări eficiente a
departamentului de luptă împotriva fraudei din cadrul fiecărei societăţi.
Activitatea de investigaţii
În al doilea trimestru al anului 2010, au fost efectuate 127 de
investigaţii în sectorul public şi privat, ce au urmărit verificarea
respectării regulilor de protecţie a datelor personale sau a aspectelor
semnalate în plângerile primite de Autoritatea de supraveghere.
SPEŢĂ
Instituţia noastră a primit mai multe plângeri şi sesizări referitoare
la posibila prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal ale
persoanelor fizice, abonaţi ai S.C. Romtelecom S.A. Aceştia urmau să
primească prin poştă o asigurare gratuită pentru locuinţă, valabilă 3 luni,
de la o societate de asigurări cu care operatorul de telefonie a încheiat un
contract în acest sens.
Abonaţii care nu erau de acord cu încheierea asigurării, trebuiau să
informeze societatea. În caz contrar, poliţa devenea valabilă, iar în acelaşi
timp operatorul de telefonie urma să transmită către societatea de
asigurare datele personale ale abonaţilor, pentru a-i contacta la expirarea
poliţei în vederea reînnoirii.

3

Pentru dezvăluirea datelor personale ale abonaţilor ar fi trebuit să
existe consimţământul expres şi neechivoc al abonaţilor, potrivit Legii nr.
677/2001.
În urma investigaţiei efectuate, S.C. Romtelecom S.A. a fost
sancţionată cu amendă în cuantum de 3.000 lei pentru prelucrare nelegală
a datelor, întrucât a utilizat datele fără consimţământul expres şi
neechivoc al abonaţilor, în temeiul art. 32 coroborat cu art. 5 din Legea
nr. 677/2001.
De asemenea, S.C. Romtelecom S.A. a fost sancţionată cu amendă
în cuantum de 2.000 lei pentru prelucrare nelegală a datelor, întrucât a
utilizat datele abonaţilor în alt scop decât pentru furnizare de servicii
telefonice, în temeiul art. 32 coroborat cu art. 4 din Legea nr. 677/2001.
SPEŢĂ
În urma sesizărilor primite din partea cetăţenilor din judeţul Braşov
şi a presei locale, a fost efectuată o investigaţie la Casa de Asigurări de
Sănătate a Judeţului Braşov, în legătură cu dezvăluirea prin publicare pe
pagina acesteia de internet a unui anunţ colectiv cuprinzând datele
contribuabililor la fondul de asigurări de sănătate,
Din investigaţia efectuată a rezultat că nu au fost respectate
prevederile legale în vigoare privind procedura de comunicare prin
publicitate a actelor administrative fiscale.
În consecinţă, Autoritatea naţională de supraveghere a dispus
sancţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov cu
amendă în cuantum de 3000 lei pentru săvârşirea contravenţiei de
prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal, în baza art. 32 din
Legea nr. 677/2001, raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege.
În acelaşi timp, s-a dispus prin decizie ştergerea de către Casa de
Asigurări a Judeţului Braşov a datelor personale ale persoanelor fizice
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către care s-au emis decizii de impunere, postate pe pagina proprie de
internet.
SPEŢĂ

Un petiţionar ne-a sesizat în legătură cu o posibilă încălcare a
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, în sensul că, în interiorul Inspectoratului
Teritorial al Muncii Argeş, au fost instalate camere de supraveghere
video a salariaţilor care nu lucrează direct cu publicul.
În urma controlului efectuat s-a dispus amendarea acestui operator
cu suma de 500 lei pentru săvârşirea contravenţiei de omisiune de
notificare, prevăzută de art. 31 din Legea nr. 677/2001.
De asemenea, a fost aplicată amendă în cuantum de 100 lei pentru
săvârşirea contravenţiei de prelucrare nelegală de date personale, în baza
art. 32 din aceeaşi lege, deoarece s-a prelucrat imaginea angajaţilor fără a
fi obţinut acordul prealabil al angajaţilor în acest sens.
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