Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ziua Europeană
a Protecției Datelor
28 Ianuarie 2019

Ce aduce nou Regulamentul (UE) 2016/679 ?
Adoptarea Regulamentului (UE)

- furnizarea de instrumente

2016/679, cunoscut sub denumirea de

pentru asigurarea conformității cu

Regulamentul general privind

RGPD cum ar fi: crearea, păstrarea și

protecția datelor (RGPD), pe 27 aprilie

actualizarea evidenţei activităţilor de

2016 și, ulterior, punerea în aplicare a

prelucrare desfășurate; evaluarea

acestuia pe data de 25 mai 2018,

impactului asupra protecţiei datelor în

constituie momente importante de

cazul prelucrărilor susceptibile să

reformă a domeniului protecției

genereze un risc ridicat pentru

datelor personale la nivelul întregii

drepturile și libertăţile persoanelor

Uniuni Europene.

fizice; notificarea încălcării securităţii

Noutățile principalele ale RGPD se
referă la:

datelor cu caracter personal; numirea
unui responsabil cu protecția datelor

- consolid area dreptur ilor

- suplimentarea cazurilor în care

persoanelor fizice, în special prin

pot fi efectuate transferuri de date

instituirea unor drepturi noi, ”dreptul

către țări ter țe și organizații

la portabilitatea datelor personale” și

internaționale

”dreptul la restricționarea prelucrării”,

- extinderea competențelor și

precum și stabilirea de dispoziții

sarcinilor autorităților naționale de

speciale destinate protecției minorilor;

supraveghere

- consacrarea expresă a unor

- un mecanism nou de cooperare

principii noi de prelucrare: privacy by

î nt re au tor i t ăț i le n aț ion a le de

design și privacy by default

supraveghere în cazul prelucrărilor de

- eliminarea obligației

date transfrontaliere

operatorilor de depunere a

- sporirea rolului Comitetului

n o t i f i c ă r i l o r l a Au to r i t a te a d e

European pentru Protecția Datelor –

Supraveghere

organ al UE cu personalitate juridică și

- sporirea gradului de
responsabilitate a operatorilor

cu atribuții în emiterea de avize
referitoare la diverse chestiuni,

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
Extinderea competențelor și

autonomia Autorităţii de

sarcinilor autorităților naționale de

Supraveghere în concordanță cu

supraveghere a determinat luarea unor

cerințele RGPD

măsuri legale naționale de consolidare

- asigură exercitarea

a capacității instituţionale și

competențelor și sarcinilor de

administrative a Autor ității de

monitorizare și control ale Autorității

Supravegere.

de Supraveghere și respectarea

În acest sens, au fost adoptate o serie

drepturilor specifice ale

de acte normative:

persoanelor fizice în acord cu

1. Legea nr. 129/2018 pentru

prevederile din RGPD

modificarea și completarea Legii

- instituie un nou capitol dedicat

nr. 102/2005 privind înfiinţarea,

”Exercitării atribuțiilor de control și de

o rga n i z a re a ș i f u nc ţ i o n a re a

soluționare a plânger ilor ” care

Autorităţii Naţionale de

stabilește principalele aspecte privind

Supraveghere a Prelucrării

efectuarea investigațiilor și

Datelor cu Caracter Personal,

soluționarea plângerilor adresate

precum și pentru abrogarea Legii

Autorității

nr. 677/2001 pentru protecţia

- reglementează o procedură

persoanelor cu privire la

expresă de efectuare a

prelucrarea datelor cu caracter

investigației de către Autoritatea de

personal și libera circulaţie a

Supraveghere în eventualitatea în care

acestor date, publicată în M. Of. nr.

entitățile controlate împiedică acest

503 din 19 iunie 2018 (Urmare a

demers

intervențiilor legislative, Legea nr.

- stabilește sancțiunile

102/2005 a fost republicată în M. Of. nr.

contravenționale principale ce pot fi

947 din 9 noiembrie 2018). Astfel, noul

aplicate, respectiv avertismentul și

cadrul legal:

amenda, precum și măsura corectivă

- consolidează independența și

cu caracter de noutate de tipul
avertizării

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
- prevede căi de atac în justiție

măsuri de punere în aplicare a

împotriva măsurilor dispuse de

Regulamentului (UE) 2016/679 al

Autoritatea de Supraveghere, atât

Parlamentului European și al

pentr u operatori, cât și pentr u

Consiliului din 27 aprilie 2016

persoanele vizate

privind protecţia persoanelor

- prevede dispoziții tranzitorii

fizice în ceea ce privește

în contextul abrogării Legii nr.

prelucrarea datelor cu caracter

677/2001, astfel:

personal și privind libera

ŸRGPD se aplică plângerilor și

sesizărilor depuse și înregistrate
la Autoritatea de Supraveghere
începând cu d ata aplicăr ii
acestuia, precum și celor depuse
înainte de 25 mai 2018 și aflate
în curs de soluţionare.
ŸInvestigaţiile începute anterior

datei de 25 mai 2018 și
nefinalizate la această dată, sunt
supuse dispoziţiilor RGPD.
ŸConstatarea faptelor și aplicarea

măsurilor corective, inclusiv a
sancţiunilor contravenţionale,
după data de 25 mai 2018, se
realizează în conformitate cu
prevederile RGPD și ale
dispoziţiilor legale de punere în
aplicare a acestuia.
2. Legea nr. 190/2018 privind

circulaţie a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind
protecţia datelor), publicată în M.
Of. nr. 651 din 26 iulie 2018.
În principal, prin această lege:
- se menționează expres
autorităţile și organismele publice
cărora le sunt aplicabile dispozițiile
RGPD - Camera Deputaţilor și Senatul,
Administraţia Prezidenţială,
Guvernul, ministerele, celelalte organe
de specialitate ale administraţiei
publice centrale, autorităţile și
instituţiile publice autonome,
autorităţile administraţiei publice
locale și de la nivel judeţean, alte
autorităţi publice, precum și
instituţiile din subordinea/
coordonarea acestora; sunt asimilate

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
autorităţilor/organismelor publice și

cazul autorităților/instituțiilor publice

unităţile de cult și asociaţiile și

și a organismelor publice

fundaţiile de utilitate publică

- se desemnează Asociația de

- se definesc o serie de termeni

Acreditare din România – RENAR

cum ar fi: număr de identificare

ca organism național de acreditare a

naţional, plan de remediere, măsură de

organismelor de certificare prevăzute

remediere, termen de remediere

la art. 43 din RGPD

- se stabilesc reguli speciale

- se stabilește regimul

privind prelucrarea unor categorii de

sancționator derogatoriu, inclusiv

date cu caracter personal, precum date

sub aspectul sancțiunilor

genetice, date biometrice sau date

pecuniare, aplicabil autorităților și

privind sănătatea

organismelor publice, acordându-se

- se stabilesc condițiile de

prioritate mecanismului de

prelucrare a unui număr de

prevenire, anterior aplicării

identificare naţional (de ex. CNP)

amenzilor contravenționale.

- se instituie prevederi specifice

3. Decizia nr. 133/2018

privind prelucrarea datelor cu caracter

privind aprobarea Procedurii de

personal în contextul relaţiilor de

primire și soluționare a

muncă

plângerilor, publicată în M. Of. nr.

- se prevăd derogări pentru

600 din 13 iulie 2018.

prelucrările efectuate în scopuri

Modificările semnificative

jurnalistice, al exprimării academice,

intervenite în legătură cu condițiile de

artistice sau literare ori în scopuri de

admisibilitate și de soluționare a

cercetare știinţifică , istorică ,

plângerilor de către Autoritatea de

statistică, de arhivare în interes public

Supraveghere, inclusiv în contextul

- se menționează condițiile

prelucrărilor transfrontaliere, stabilite

desemnării și sarcinile responsabilului

de RGPD și Legea nr. 102/2005 au

cu protecţia datelor, în special în

condus la emiterea Deciziei nr. 133

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
133/2018 care vizează , în
principal, faptul că:

investigaţiei întreprinse
- persoana vizată nemulțumită

- plângerile pot fi adresate de

de modalitatea de soluționare a

orice persoană vizată, în special în

plângerii sale se poate adresa secţiei de

cazul în care reședinţa sa obișnuită,

contencios administrativ a

locul său de muncă sau presupusa

tribunalului competent, după

încălcare se află sau, după caz, are

parcurgerea procedurii prealabile

loc pe teritoriul României

prevăzute de Legea contenciosului

- plângerile pot fi depuse la

administrativ nr. 554/2004, cu

sediul Autorității de Supraveghere sau

modificările și completările ulterioare.

transmise prin poștă, inclusiv cea

4. Decizia nr. 161/2018

electronică, ori prin utilizarea

privind aprobarea Procedurii de

formularului electronic de

efectuare a investigațiilor,

plângere d
isponibil pe pagina de

publicată în M. Of. nr. 892 din 23

internet a instituției .

octombrie 2018, stabilește condițiile

- plânger ile pot fi depuse

de desfășurare a investigațiilor pe

personal sau prin mandatar, inclusiv

teren, la sediul Autorității de

prin intermediul unei organizaţii fără

Supraveghere și a celor derulate în

scop patrimonial, activă în domeniul

scris, precum și efectuarea acestora la

protecţiei datelor cu caracter

autoritățile/organismele publice.

personal
- petiţionarii sunt informaţi în
scris cu privire la admiterea plângerii,
inclusiv cu privire la efectuarea unei
investigaţii mai amănunţite sau
coordonarea cu alte autorităţi de
supraveghere, precum și în legătură
cu evoluţia sau cu rezultatul

Investigația se poate finaliza cu
întocmirea unui proces-verbal de
constatare/ sancționare sau a unei
decizii a Președintelui Autorității de
Supraveghere, prin care se pot dispune
măsuri corective și/sau sancțiuni
contravenționale (avertisment,
amendă). În cazul autorităților/
organismelor publice, anterior

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
acordării unei sancțiuni pecuniare se

încălcării securității datelor cu

aplică avertisment și se întocmește

caracter personal, în aplicarea art.

un plan de remediere potrivit

33 alin. (1) din RGPD care obligă

modelului prevăzut de Legea nr.

operatorii să anunțe încălcarea

190/2018 și care trebuie îndeplinit în

Autorității de Supraveghere, fără

termenul acordat de Autoritatea de

întârzieri nejustificate și, dacă este

Supraveghere.

posibil, în termen de cel mult 72 de ore

Măsurile dispuse pot fi

de la data la care a luat cunoștință de

contestate în termen de 15 zile la

aceasta. Formularul-tip este disponibil

secția de contencios administrativ

pe pagina de internet a instituției

a tribunalului competent.

www.dataprotecțion.ro și se poate
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transmite pe cale electronică.

privind aprobarea formularului

6. Decizia nr. 174/2018

tipizat al notificării de încălcare a

privind lista operaţiunilor pentru

securităţii datelor cu caracter

care este obligatorie realizarea

personal în confor mitate c u

e va l u ă r i i i m p a c t u l u i a s u p ra

Regulamentul (UE) 2016/679

protecţiei datelor cu caracter

privind protecţia persoanelor

personal, publicată în M. Of. nr. 919

fizice în ceea ce privește

din 31 octombrie 2018.

prelucrarea datelor cu caracter

Această decizie a fost emisă

personal și privind libera

datorită necesității asigurării unei

circulaţie a acestor date și de

protecţii eficiente a drepturilor

abrogare a Directivei 95/46/CE

persoanelor ale căror date cu caracter

(Regulamentul general privind

personal sunt supuse prelucrării, în

protecţia datelor), publicată în M.

special în cazul anumitor operaţiuni de

Of. nr. 557 din 3 iulie 2018.
Prin această decizie se stabilește
formularul tipizat de notificare a

prelucrare a datelor cu caracter
personal care prezintă riscuri pentru
drepturile și libertăţile persoanelor,
datorită naturii datelor prelucrate (de

Crearea cadrului legal național privind
punerea în aplicare a RGPD
ex. date sensibile precum cele genetice,

acestor date, publicată în M. Of. nr.

biometr ice, pr ivind sănătatea),

432 din 22 mai 2018.

domeniului de aplicare, a contextului și

În considerarea necesității

scopurilor prelucrării, caracterului

existenței unui cadru juridic predictibil

specific al categoriilor de persoane

și clar, în concordanță cu normele de

vizate (de ex. persoane vulnerabile –

tehnică legislativă, a fost publicată

angajați, minori) și numărul acestora

Decizia nr. 99/2018. Aceasta a fost

sau mecanismelor utilizate pentru

emisă și în considerarea Comunicării

prelucrarea datelor, în special cele

Comisiei Europene către Parlamentul

bazate pe utilizarea noilor tehnologii.

European și Consiliu din 24 ianuarie

Prelucrarea datelor în situațiile

2018, intitulată ”Protecție sporită, noi

vizate de această decizie obligă

oportunități - Orientările Comisiei

operatorii la efectuarea unei

privind aplicarea directă a

evaluării a impactului asupra

Regulamentului general privind

protecției datelor potrivit art. 35 din

protecția datelor de la 25 mai 2018”, în

RGPD.

care se preciza că ”În momentul
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adaptării legislației lor naționale,

privind încetarea aplicabilităţii

statele membre trebuie să ia în

unor acte normative cu caracter

considerare faptul că orice măsuri

administrativ emise în aplicarea

naționale care ar avea ca rezultat

L e g i i n r. 6 7 7 / 2 0 0 1 p e n t r u
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulaţie a

crearea unui obstacol în calea aplicării
directe a regulamentului și punerea în
per icol a aplicăr ii simultane și
uniforme a acestuia în întreaga UE
sunt contrare tratatelor.”

Activitatea de control a Autorității de Supraveghere

În anul 2018 Autoritatea de Supraveghere a primit un număr total de 5020 de
plângeri și sesizări. Dintre acestea, un număr de 3064 au fost primite începând cu 25
mai 2018, dată de la care sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
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Principalele domenii vizate de plângerile și sesizările primite de
Autoritatea de Supraveghere în anul 2018 au fost:
supravegherea video la nivelul diverselor entități
primirea de mesaje comerciale nesolicitate prin telefon, e-mail sau sms
dezvăluirea de date personale pe Internet
încălcarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679
raportare de date la Biroul de Credit
încalcarea măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date
personale prin neadoptarea de către operatori a măsurilor tehnice și
organizatorice adecvate privind asigurarea securității prelucrărilor
Ÿ nerespectarea de către anumite entități, în cadrul prelucrărilore efectuate a
principiilor privacy by design/privacy by default (în cazul unor aplicatii online)
Ÿ nerespectarea condițiilor privind consimțământul în mediul on-line
Ÿ nerespectarea condițiilor legale privind utilizarea de module cookies
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

În cursul anului 2018 au fost efectuate, atât în scris cât și pe teren, un număr total de
725 de investigații, iar cuantumul total al sancțiunilor contravenționale cu amendă
aplicate în aceeași perioadă este de 631.500 lei.
De asemenea, după 25 mai 2018, operatorii de date au transmis, în vederea
respectării dispozițiilor art. 33 din RGPD un număr de 309 notificări cu privire la
încălcări a securităţii datelor cu caracter personal (breșe de securitate).
1008500

1200000

870500
1000000
800000

679700

631500

Cuantum Amenzi

600000
400000
200000
0
2015

2016

2017

2018

What does Regulation (EU) 2016/679 bring new?
The adoption of Regulation

updating the record of processing

(EU) 2016/679, known as the General

activities carried out; data protection

Data Protection Regulation (GDPR),

impact assessment for processing

on the 27th of April 2016 and its

likely to result in a high risk to the

implementation on the 25th of May

rights and freedoms of natural

2018 represent important moments in

persons; notification of a personal

reforming the data protection field

data breach; designation of a data

across the European Union.

protection officer;

The main novelties of GDPR
refer to:
Ÿstrengthening the rights of

natural persons, in particular by

Ÿsupplementing the cases where

data transfers can be made to third
countries and international
organizations;

introducing new rights, “the right to

Ÿthe extension of the powers and

data portability” and “the right to

tasks of the national supervisory

restriction of processing”, as well as

authorities

laying down special provisions for the
protection of children;
Ÿthe explicit consecration of new

processing principles: privacy by
design and privacy by default;

Ÿa n e w m e c h a n i s m f o r

cooperation between national
supervisory authorities for crossborder data processing;
Ÿenhancing the role of the

Ÿthe removal of the obligation of

European Data Protection Board - an

data controller to submit notifications

EU body with legal personality and

to the Supervisory Authority;

with responsibilities in providing

Ÿincreasing the accountability of

data controllers;

opinions on different aspects, as well
as developing guidelines,

Ÿproviding instr uments for

recommendations and good practices

ensuring the compliance with GDRP

for a coherent application of the GDPR

such as: creating, maintaining and

throughout the European Union.

Creating the national legal framework for the
implementation of GDRP
The extension of the powers and

and autonomy of the Supervisory

tasks of the national supervisory

Authority in line with the GDPR

authorities has led to the adoption of

requirements

national legal measures in order to

Ÿensures the exercise of the

strengthen the institutional and

Supervisory Authority's powers

ad m i n i s t rat i ve c a p ac i t y o f t h e

and tasks of monitoring and control and

Supervisory Authority.

observes the specific rights of

In this respect, a series of normative

natural persons in accordance with

acts were adopted:

the provisions of GDRP

1. Law no. 129/2018 for the

Ÿe s t a b l i s h e s a n e w c h a p te r

amendment and completion of

dedicated to “Exercising the powers of

Law no. 102/2005 on the set up,

control and complaints' handling”,

organisation and functioning of

which sets out the main aspects

the National Supervisory

concerning the conduct of

Authority for Personal Data

investigations and the settlement of

Processing, and repealing Law no.

complaints addressed to the Authority

677/2001 for the on the protection

Ÿr e g u l a t e s a n e x p r e s s e d

of individuals with regard to the

procedure for carr ying out

processing of personal data and

investigations by the Supervisory

the free movement of such data,

Authority in the event the controlled

published in the Official Journal no.

entities hinder such action

503 o f the 19th o f J une 2018

Ÿe s t a b l i s h e s t h e m a i n

(Following the legislative

contravention sanctions that can be

interventions, Law no.102/2005 was

applied, namely the reprimand and

republished in the Official Journal no.

the fine, as well as the new corrective

947 of the 9th of November 2018).

measure the warning

Thus, the new legal framework:
Ÿstrengthens the independence

Ÿprovides for legal remedies

against the measures ordered by the

Creating the national legal framework for the
implementation of GDRP
Supervisory Authority, both for data

re g a rd to t h e p ro c e s s i n g o f

controllers and the data

personal data and on the free

subjectsprovides for transitional

movement of such data and

provisions

in the context of the

repealing Directive 95/46/EC

repeal of Law no. 677/2001, as follows:

(General Data Protection

ŸGDPR is applicable to complaints

Regulation), published in the Official

and intimations filed and registered at

Journal no. 651 of the 26th of July

the Supervisory Authority starting

2018.

with the date of its application, as well

Mainly, through this law:

as those filed before the 25th of May
2018 and which are pending.
ŸInvestigations initiated prior to

Ÿthe public authorities and

bodies to which the provisions of
GDPR are applicable - the Chamber of

the 25th of May 2018 and not finalized

Deputies and the Senate, the

until that date are subject to the

Presidential Administration, the

provisions of GDPR.

Government, the ministries, the other

ŸThe ascertainment of facts and

specialised bodies of the central public

the application of corrective measures,

administration, the autonomous

including contravention sanctions,

public authorities and institutions, the

after the 25th of May 2018, shall be

local public administration authorities

carried out in accordance with the

and the ones at county level, other

provisions of GRPD and the legal

public authorities, as well as

provisions for its implementation.

subordinated/coordinated

2. L aw no. 190/2018 on

institutions are expressly mentioned;

implementing measures to

the worship units and public utility

Regulation (EU) 2016/679 of the

associations and foundations are

European Parliament and of the

assimilated to public authorities/

Council of 27 April 2016 on the

bodies

protection of individuals with

Creating the national legal framework for the
implementation of GDRP
Ÿa number of terms are defined

protection officer and tasks of

such as: national identification

the data protection officer, in

numb er, reme di at ion pl an,

particular in the case of public

remediation action, remediation

authorities/institutions and

deadline

public bodies, are mentioned

Ÿspecial rules are established for

Ÿthe Romanian Accreditation

the processing of certain

Association - RENAR is

categories of personal data, such

desig nate d as the nat ional

as genetic data, biometric data or

a cc re d i t at i o n b o d y fo r t h e

data concerning health

certification bodies referred to in

Ÿconditions for the processing of a

Article 43 of GDPR

national identification

Ÿthe derogating sanctioning

number are set up (for example

regime, including pecuniary

CNP)

sanctions, applicable to public

Ÿsp e c if ic prov isions on the

authorities and bodies, with

processing of personal data in the

priority being g iven to the

context of employment

prevention mechanism prior to

relationships are established

the application of the

Ÿderogations are provided for

processing for jour nalistic ,

contravention fines, is
established.

academic, artistic or literary

3. Decision no. 133/2018 on

purposes or for processing for

the approval of the Procedure for

archiving purposes in the public

receiving and solving complaints,

interest, scientific or historical

published in the Official Journal no.

research purposes or statistical

600 of the 13th of July 2018.

purposes

T he sig nif icant changes in the

Ÿt h e c o n d i t i o n s f o r t h e

designation of the data

conditions of admissibility and
handling of complaints by the

Creating the national legal framework for the
implementation of GDRP
Supervisory Authority, including in

complaint, including on the

the context of cross-border processing,

co n d uc t o f a m o re d e t a i l e d

established by GDRP and Law no.

investigation or coordination

102/2005 led to the issuance of Decision

with other supervisory

no. 133/2018 which mainly refers to:

author ities, as well as the

Ÿcomplaints may be addressed by any

data subject, especially if his/her

evolution or outcome of the
investigation undertaken

habitual residence, place of

Ÿthe data subject who is not

work or alleged violation is, or,

satisfied with the way of solving

as the case may be, occurs on

his/her complaint can address the

the territory of Romania

c o n t e n t i o u s a d m i n i s t ra t i v e

Ÿcomplaints may be filed at the

section of the competent court

headquarters of the Supervisory

after the preliminary

Authority or transmitted by mail,

procedure provided by Law no.

including electronic mail, or by

554/2004 on contentious

using the electronic complaint

administrative, as amended and

form available on the institution's

supplemented.
4. Decision no. 161/2018 on the

website
Ÿc o m p l a i n t s m a y b e l o d g e d

approval of the Procedure for

personally or through a

conducting investigations,

representative, including

published in the Official Journal no.

through a non-patrimonial

892 of the 23rd of October 2018, sets

o r g a n i s at i o n a c t i ve i n t h e

out the conditions for conducting the

personal

i n s i t u i nve s t i g at i o n s , a t t h e

data

protection

field

premises of the Super visor y

Ÿthe petitioners shall be informed

Authority and the ones performed in

in writing of the admission of the

writing, as well as their performance
at the public authorities/bodies.

Creating the national legal framework for the
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T he invest igat ion may b e

personal data and on the free

finalised by drafting a

movement of such data , and

ascertainment/sanction report or a

repealing Directive 95/46/EC

decision of the President of the

(General Data Protection

Supervisory Authority, by which

Regulation), published in the Official

corrective measures and/or

Journal of Romania no. 557 of 3rd of

contravention sanctions

July 2018.

(reprimand, fine) may be applied. For

This decisions establishes the

public authorities/bodies, prior to a

standard form for the personal

pecuniary sanction, a reprimand is

data breach notification in

applied and a remediation plan is

accordance with Article 33 (1) of GDPR

drawn up in accordance with the

which require data controllers to

t e m p l a t e p ro v i d e d b y L aw n o .

notify the personal data breach to the

190/2018 and which must be fulfilled

Supervisory Authority without undue

within the deadline established by the

delay and, where feasible, not later

Supervisory Authority.

than 72 hours after having become

The measures applied may be

aware of it. The standard form is

challenged within 15 days at the

available on the institution's website

contentious administrative

www.dataprotection.ro and can be

section of the competent tribunal.

transmitted electronically.

5. Decision no. 128/2018 on

6. Decision no. 174/2018 on

the approval of the standard form

list of the kind of processing

for the personal data breach

operations which are subject to the

notification in accordance with

requirement for a data protection

Regulation (EU) 2016/679 on the

impact assessment, published in

protection of natural persons with

the Official Journal no. 919 of the

re g a rd to t h e p ro c e s s i n g o f

31st of October 2018.

Creating the national legal framework for the
implementation of GDRP
This decision has been issued

individuals with regard to the

due of the need to ensure an effective

processing of personal data and

protection of the rights of persons

the free movement of such data,

whose personal data are processed, in

published in the Official Journal

particular in the case of certain

no. 432 of the 22nd of May 2018.

personal data processing operations

Having regard to the necessity

that pose a risk to the rights and

of a predictable and clear legal

freedoms of individuals due to the

framework, according to the

nature of the data processed (e.g.

normative technical norms, Decision

sensitive data such as genetic data,

no. 99/2018 was published. It was also

biometric data, data concerning

issued in the light of the European

health), the scope, context and

Commission's Communication to the

purposes of processing, the specific

European Parliament and the Council

nature of the categories of data

of the 24th of January 2018 entitled

subjects (e.g. vulnerable persons –

“Stronger protection, new

employees, children) and their number

opportunities – Commission guidance

or the mechanisms for data

on the direct application of the General

processing, especially those based on

Data Protection Regulation as of 25

the use of new technologies.

May 2018” which states that “When

The data processing in the situations

adapting their national legislation,

covered by this decision obliges the

Member States should take into

data controllers to carry out a data

account that any national measures

protection impact assessment

which would result in the creation of a

pursuant to Article 35 of GDPR.

barrier to the direct application of the

7. Decision no. 99/2018 on

Regulation and jeopardize its

the cessation of the applicability of

simultaneous and uniform application

certain normative acts issued in

across the EU are contrary to the

t h e e n fo rce m e n t o f L aw no .

treaties.”

677/2001 on the protection of

The control activity of the Supervisory Authority

In 2018 the Supervisory Authority received a total number of 5020 of
complaints and intimations. Out of these, 3064 were received starting with the 25th
of May 2018, the date from which the provisions of Regulation (EU) 2016/679
become applicable.
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The main areas covered by the complaints and intimations
received by the Supervisory Authority in 2018 were:
video surveillance by different entities
receiving unsolicited commercial messages by telephone, email of sms
the disclosure of personal data over the Internet
violation of the rights provided by Regulation (UE) 2016/679
data reporting to Biroul de Credit
violation of security and confidentiality measures of personal data
processing by not implementing by the data controllers the appropriate
technical and organisational measures in order to ensure the security of the
processing
Ÿ non-compliance with the privacy by design/privacy by default principles by
certain entities within the framework of the processing (in the case of online applications)
Ÿ non-observance of the conditions for consent in the on-line environment
Ÿ non-observance of the legal conditions for the uses of cookies
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

During the year 2018, a total of 725 investigations were carried out both in
writing and in situ, and the total amount of the sanctions with a fine applied during
the same period is 631500 lei.
Furthermore, after the 25th of May 2018, in order to comply with the
provisions of Article 33 of the GRPR, the data controllers have submitted a number
of 309 notifications of personal data breach (security breaches).
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