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Cadrul legal național privind protecția datelor personale
Principalele acte normative aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter
personal sunt reprezentate de:
A. Legislația primară:
ŸRegulamentul

E 2016/679 al
Parlamentului European i al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice
în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal i privind libera circula ie a
acestor date i de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind
protec ia datelor - RGPD)
ŸL e g e a n r . 1 0 2 / 2 0 0 5 p r i v i n d

înfiin area, organizarea i func ionarea
Autorită ii Na ionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
republicată (publicată în M. Of. nr. 947 din 9
noiembrie 2018)

persoanelor fizice în ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal i
privind libera circula ie a acestor date i de
abrogare a Directivei 95/46/CE (publicată în
M. Of. nr. 651 din 26 iulie 2018)
ŸLegea nr. 363/2018 privind protec ia

persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către
autorită ile competente în scopul prevenirii,
descoperirii, cercetării, urmăririi penale i
combaterii infrac iunilor sau al executării
pedepselor, măsurilor educative i de
siguran ă, precum i privind libera circula ie a
acestor date (publicată în M. Of. nr. 13 din 7
ianuarie 2019)

ŸL e g e a n r . 1 2 9 / 2 0 1 8 p e n t r u

modificarea i completarea Legii nr. 102/2005
privind înfiin area, organizarea i func ionarea
Autorită ii Na ionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
precum i pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protec ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circula ie a acestor date (M. Of. nr. 503
din 19 iunie 2018) pentru articolele II-VIII,
care se aplică, în continuare, ca dispoziții
proprii ale actului modificator
ŸLegea nr. 190/2018 privind măsuri de

punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European i al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia

ŸLegea nr. 284/2018 privind utilizarea

datelor din registrul cu numele pasagerilor din
transportul aerian pentru prevenirea,
depistarea, investigarea i urmărirea penală a
infrac iunilor de terorism i a infrac iunilor
grave, precum i pentru prevenirea i
înlăturarea amenin ărilor la adresa securită ii
na ionale (publicată în M. Of. nr. 1013 din 29
noiembrie 2018)
ŸL e g e a n r . 5 0 6 / 2 0 0 4 p r i v i n d

prelucrarea datelor cu caracter personal i
protec ia vie ii private în sectorul
comunica iilor electronice, cu modificările i
completările ulterioare

Cadrul legal național privind protecția datelor personale
B. Legislația secundară:
ŸD e c i z i a n r . 1 3 3 / 2 0 1 8 p r i v i n d

ŸD e c i z i a n r . 1 2 8 / 2 0 1 8 p r i v i n d

aprobarea Procedurii de primire și soluționare
a plângerilor, publicată în M. Of. nr. 600 din 13
iulie 2018

aprobarea formularului tipizat al notificării de
încălcare a securității datelor cu caracter
personal în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), publicată în M. Of. nr. 557
din 3 iulie 2018

ŸD e c i z i a n r . 1 6 1 / 2 0 1 8 p r i v i n d

aprobarea Procedurii de efectuare a
investigațiilor, publicată în M. Of. nr. 892 din
23 octombrie 2018
ŸD e c i z i a n r . 2 3 8 / 2 0 1 9 p r i v i n d

modificarea anexei nr. 2 la Procedura de
efectuare a investigațiilor, aprobată prin
Decizia președintelui Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal nr. 161/2018, publicată în M. Of. nr.
1057 din 31 decembrie 2019
ŸDecizia nr. 174/2018 privind lista

operațiunilor pentru care este obligatorie
realizarea evaluării impactului asupra
protecției datelor cu caracter personal,
publicată în M. Of. nr. 919 din 31 octombrie
2018

ŸDecizia nr. 99/2018 privind încetarea

aplicabilității unor acte normative cu caracter
administrativ emise în aplicarea Legii nr.
677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date,
publicată în M. Of. nr. 432 din 22 mai 2018

Activitatea de monitorizare și control a Autorității de Supraveghere
În anul 2019, Autoritatea de Supraveghere a primit un număr total de 6193 de plângeri,
sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost demarate 912 investigații.

Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 28 de amenzi în cuantum total de 2.339.291,75
lei.
De asemenea, au mai fost aplicate 134 de avertismente și au fost dispuse 128 de măsuri
corective.
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Activitatea de monitorizare și control a Autorității de Supraveghere
1. Plângeri
În anul 2019, în ceea ce privește activitatea de soluționare a plângerilor, Autoritatea de
Supraveghere a primit un număr total de 5808 plângeri, pe baza cărora au fost demarate 527 de
investigații.
Plângerile primite de Autoritatea de Supraveghere în anul 2019 au vizat, în principal,
următoarele domenii:
Ÿdezvăluirea datelor cu caracter personal fără consimțâmântul persoanelor vizate
Ÿîncălcarea drepturilor și a principiilor prevăzute de RGPD
Ÿraportare de date la Biroul de Credit
Ÿinstalarea de sisteme de supraveghere video la nivelul diverselor entități
Ÿprimirea de mesaje comerciale nesolicitate
Ÿîncălcarea 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
Ÿnerespectarea condițiilor privind consimțământul în mediul on-line
Urmare a investigațiilor efectuate pe baza plângerilor, au fost aplicate următoarele
sancțiuni contravenționale :
Ÿ17 amenzi, dintre care 14 în baza RGPD, reprezentând un cuantum total de 210.166,8 lei
(echivalentul sumei de 44.000 Euro) și 3 amenzi în baza Legii nr. 506/2004, în cuantum total de
30.000 lei
Ÿ120 de avertismente
Ÿ115 măsuri corective în baza dispozițiilor art. 58 alin. (2) lit. c) și d) din RGPD, constând în
măsuri de respectare de către operator a cererilor persoanei vizate de a-și exercita drepturile, precum
și măsuri de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile RGPD.

Activitatea de monitorizare și control a Autorității de Supraveghere
Măsurile corective dispuse în urma investigațiilor efectuate pe baza plângerilor
au vizat, în principal, următoarele:
Ÿrespectarea dreptului la informare a persoanelor vizate și efectuarea unei informări complete
Ÿcomunicarea de răspunsuri complete și în termen legal, fără întârzieri nejustificate, la cererile

persoanelor vizate privind exercitarea dreptului de acces
Ÿrespectarea principiilor de prelucrare a datelor, în special cele privind legalitatea, transparența
și proporționalitatea
Ÿrespectarea condițiilor de validitate a consimțământului persoanelor vizate/tutorilor legali ai
persoanelor vizate minori
Ÿanonimizarea datelor cu caracter personal ale minorilor dezvăluite pe Internet
Ÿluarea măsurilor necesare astfel încât prelucrarea (inclusiv dezvăluirea) datelor cu caracter
personal ale persoanelor vizate să se realizeze cu respectarea condițiilor de legitimitate
Ÿimplementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și
confidențialității datelor, precum și respectarea acestor măsuri
Ÿinstruirea persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajații
operatorului)
Ÿefectuarea de verificări periodice în sistemul propriu de evidență în vederea verificării
corectitudinii datelor colectate, în scopul evitării prelucrării ilegale
Ÿștergerea datelor cu caracter personal după împlinirea termenului de stocare stabilit prin
raportare la scopul în care au fost colectate
Ÿtransmiterea de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronică numai cu
consimțământul expres prealabil al utilizatorului
Ÿluarea de măsuri pentru prelucrarea ulterioară a datelor personale numai în scopuri compatibile
cu cele inițiale
2. Notificările privind încălcarea securității datelor și sesizările
În anul 2019, în ceea ce privește incidentele de securitate, operatorii de date au transmis, atât
în temeiul RGPD, cât și al Legii nr. 506/2004, un număr de 233 de notificări, iar sesizările privind
posibile neconformități cu dispozițiile RGPD s-au ridicat la un număr de 152.

Activitatea de monitorizare și control a Autorității de Supraveghere
Încălcările de securitate au vizat, în principal, următoarele aspecte:
Ÿdezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal
Ÿpierderea trimiterilor poștale
Ÿindisponibilitatea datelor cu caracter personal având la bază un software malițios
(Ransomware)
Ÿaccesul neautorizat la sistemele de supraveghere video cu circuit închis (CCTV)
Ÿaccesul ilegal la datele personale ale clienților în sistemul bancar
Sesizările au avut ca obiect aspecte precum:
Ÿlipsa măsurilor de securitate a prelucrărilor de date
Ÿprezența camerelor de supraveghere video
Ÿpublicarea datelor cu caracter personal în mediul online

Evoluția lunară a incidentelor de securitate și a sesizărilor în 2019 poate fi observată în graficul
de mai jos, astfel:
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Ca urmare a sesizărilor primite și încălcărilor de securitate notificate de către
operatorii de date cu caracter personal, pe parcursul anului 2019, la nivelul Autorității de
Supraveghere a fost deschis un număr de 385 de investigații din oficiu.

Activitatea de monitorizare și control a Autorității de Supraveghere
Urmare a investigațiilor efectuate din oficiu, în anul 2019 au fost aplicate 11 amenzi în
cuantum total de 2.099.124,95 lei (445.000 Euro), 14 avertismente și 13 măsuri corective.

Măsurile corective dispuse în urma investigațiilor din oficiu au vizat, în special,
următoarele:
ŸRevizuirea i actualizarea măsurilor tehnice i organizatorice implementate, inclusiv ca
urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor
ŸRevizuirea i actualizarea procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter
personal
ŸRealizarea informării persoanelor vizate potrivit art. 12 din RGPD, prin combinarea cu
pictograme standardizate în spațiile/locurile monitorizate video, poziționate la o distanță rezonabilă
de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere
ŸPunerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui
nivel de securitate corespunzător, în vederea menținerii securită ii i a prevenirii prelucrărilor care
încalcă RGPD, cum ar fi verificarea periodică, prin sondaj, a datelor înregistrate în aplicațiile
informatice, pentru a identifica accesările neautorizate
ŸInstruirea personalului cu privire la măsurile luate de operator, astfel ca utilizatorii să aibă
acces numai la datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
Activitatea de consiliere
Pe parcursul anului 2019 a fost adresat Autorității de Supraveghere un număr de 1106
solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de
interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, de către operatori și împuterniciții
acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de persoane fizice.
Responsabilii cu protecția datelor
Pe parcursul anului 2019, operatorii au continuat să declare responsabilii cu protecția
datelor, înregistrându-se la Autoritatea de Supraveghere un număr de 4318 responsabili numiți de
către operatorii din domeniul public și privat.

Documente emise de Comitetul pentru Protecția Datelor
Ghiduri adoptate de Comitetul European pentru Protecția Datelor
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 2/2019 privind prelucrarea
datelor în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD în contextul furnizării serviciilor online către
persoanele vizate
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2019 privind Codurile de
conduită și organismele de monitorizare în temeiul RGPD
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 4/2018 privind acreditarea
organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din RGPD
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 3/2018 privind domeniul de
aplicare teritorial al RGPD (articolul 3)
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 2/2018 privind derogările de la
art. 49 din RGPD
ŸGhidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2018 privind certificarea și
identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din RGPD
Ghiduri adoptate de fostul Grup de Lucru Art. 29 cu privire la Regulamentul
General privind Protec ia Datelor și aprobate de Comitetul European pentru
Protecția Datelor
ŸGhidul privind transparența în temeiul RGPD
P 260
ŸGhidul privind consimțământul în temeiul RGPD
P 259
ŸGhidul privind aplicarea și stabilirea amenzilor administrative în sensul RGPD - P 253
ŸGhidul privind deciziile automate individuale și profilare
P 251
ŸGhidul privind notificarea încălcărilor de securitate
P 250
ŸGhidul privind evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o
prelucrare este susceptibilă să genereze un risc ridicat în sensul RGPD
P 248
ŸGhidul privind stabilirea autorității de supraveghere principale a operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator
P 244
ŸGhidul privind responsabilul pentru protecția datelor (DPO), raportat la art. 37-39 din RGDP
p243
ŸGhidul privind dreptul la portabilitatea datelor, raportat la art. 20 din RGDP
P 242

Mai multe informațiii referitoare la activitatea ANSPDCP și a Comitetului European pentru
Protecția Datelor pot fi obținute accesând adresele de internet:
https://www.dataprotection.ro/
https://edpb.europa.eu/our-wor -tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices en

National legal frame or on data protection
The main legal acts applicable to the field of protection of personal data are represented
b :
A. Primary legislation:
ŸRegulation

E
2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation)
ŸLa

no. 102/2005 on the set up,
organisation and functioning of the National
Supervisor Authorit for Personal Data
Processing, republished - published in the O. .
no. 947 of the 9th of November 2018
ŸLa no. 129/2018 for the amendment
and completion of Law no. 102/2005 on the set
up, organisation and functioning of the
National Supervisor Authorit for Personal
Data Processing, and repealing Law no.
677/2001 for the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data
and the free movement of such data (published
in the O. . no. 503 of the 18th of une 2018)
for Articles II-VIII and which are further
applicable as own provisions of the amending
act
ŸLa

no. 190/2018 on implementing
measures to Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data

and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation) published in the O. .
no. 651 of the 26th of ul 2018
ŸLa

no. 363/2018 on the protection
of natural persons with regard to the processing
of personal data b competent authorities for
the purposes of the prevention, investigation,
detection or prosecution of criminal offences or
the execution of criminal penalties, educative
and safet measures and on the free movement
of such data - published in O. . no. 13 of the 7th
of anuar 2019
ŸLa

no. 284/2018 on the use of
passenger name record data for the prevention,
detection, investigation and prosecution of
terrorist offences and serious crime, as well as
for the prevention and removal of threats to
national securit - published in O. . no. 1013 of
the 29th of November 2018
ŸLa

no. 506/2004 on the processing
of personal data and the protection of privac in
the electronic communications sector, further
amended and completed

National legal frame or on data protection
B. Secondary legislation:
ŸDecision no. 133/2018 on the

ŸDecision no. 128/2018 on the

approval of the Procedure for handling
complaints, published in the O. . no. 600 of the
13th of ul 2018

approval of the Procedure for performing
investigations, published in the O. . no. 892 of
the 23rd of October 2018

approval of form for notif ing the personal data
breach pursuant to Regulation (EU) 2016/679
on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation), published in the O. .
no. 557 of the 3rd of ul 2018

ŸDecision no. 238/2019 on the

ŸD e c i s i o n n o . 9 9 / 2 0 1 8 o n t h e

amendment of Annex no. 2 of Procedure for
performing investigations, approved b
Decision of the president of the National
Supervisor Authorit for Personal Data
Processing no. 161/2018, published in the O. .
no. 1057 of the 31st of December 2019

cessation of the applicabilit of normative acts
with an administrative character issued in
application of Law no. 677/2001 for the
protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and the free
movement of such data, published in the O. .
no. 432 of the 22nd of Ma 2018.

ŸDecision no. 161/2018 on the

ŸDecision no. 174/2018 on the list of

the ind of processing operations which are
subject to the re uirement for a data protection
impact assessment, published in the O. . no.
919 of the 31st of October 2018

Monitoring and control activity of the Supervisory Authority
In 2019, the Supervisor Authorit received a total of 6193 complaints, intimations and
notifications of personal data breaches, based on which 912 investigations were opened.

Following the investigations, 28 fines were imposed with a total of 2,339,291.75 lei.
Also, 134 reprimands were applied and 128 corrective measures were ordered.

Monitoring and control activity of the Supervisory
1. Complaints
In 2019, regarding the activit of handling the complaints, the Supervisor Authorit received
a total number of 5808 complaints, on the basis of which 527 investigations were initiated.
The complaints received b the Supervisor Authorit in 2019 were referring, in particular, to:
Ÿthe disclosure of personal data without the consent of the data subjects
Ÿthe infringement of the rights and principles provided b GDPR
Ÿreporting data to Biroul de Credit
Ÿthe installment of video surveillance s stems b different entities
Ÿthe receiving of unsolicited commercial messages
Ÿthe infringement of the confidentialit and securit rules for the processing of personal data b
not adopting, b the controllers, the ade uate technical and organisational measures for ensuring
securit of the processing
Ÿthe non-observance of the conditions for the consent in the on-line environment
Following the investigations carried out based on the complaints, the following
sanctions were imposed:
Ÿ17 fines, out of which 14 under the GDPR, representing a total of 210,166.8 lei (the
e uivalent of 44.000 Euros) and 3 fines under the Law no. 506/2004, with a total of 30,000 lei
Ÿ120 reprimands
Ÿ115 corrective measures based on the provisions of Article 58 paragraph (2) letters c) and d)
of the GDPR, consisting of measures for the controller to compl with the data subject s re uests to
exercise his/her rights, as well as measures to ensure the compliance of the processing operations with
the provisions of the GDPR.

Monitoring and control activity of the Supervisory
he corrective measures imposed follo ing the investigations performed based
on the complaints aimed in particular at:
Ÿensuring the compliance with the right to information of the data subjects and providing

complete information
Ÿproviding complete and legall valid replies without undue dela to the data subjects re uests
for exercising the right of access
Ÿobserving the data processing principles, in particular the ones referring to the legalit ,
transparenc and proportionalit
Ÿensuring the compliance with the validit conditions of the consent of data subjects/legal
guardians of the children
Ÿanon mising the personal data of children, disclosed on the Internet
Ÿimplementing the necessar measures so that the processing (including the disclosure) of data
subjects personal data to be in compliance with the conditions of legitimac
Ÿimplementing ade uate technical and organizational measures in order to ensure the securit
and confidentialit of the data, as well as the observance of these measures
Ÿtraining of the persons wor ing under the authorit of the controller (the controller s emplo ees)
Ÿcarr ing out periodic chec s in its own s stem of records in order to verif the correctness of the
collected data, in order to avoid illegal processing
Ÿdeleting the personal data after the fulfillment of the storage period established b reference to
the purpose for which the were collected
Ÿtransmitting commercial message through electronic means of communication onl with the
prior express consent of the user
Ÿadopting measures for further processing of personal data onl for purposes which are
compatible with the initial ones
2. Notifications of personal data breaches and intimations
In 2019, with regard to the personal data breaches, the controllers submitted, both under the
GDPR and Law no. 506/2004, a number of 233 notifications, and a number of 152 intimations
regarding possible non-compliance with the provision of the GDPR was received.

Monitoring and control activity of the Supervisory
he security breaches referred, in principal, to the following aspects:
Ÿthe unauthorised disclosure of personal data
Ÿthe loss of postal items
Ÿthe unavailabilit of personal data based on malicious software (Ransomware)
Ÿthe unauthorised access to video surveillance s stems with closed circuit (CCTV)
Ÿillegal access to customers personal data in the ban ing s stem
he intimations were referring to:
Ÿthe lac of securit measures
Ÿthe presence of video surveillance cameras
Ÿpublishing personal data in the online environment

Montly evolution of the securit incidents and intimations in 2019 can be seen in the
graphic below, as follows:
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As a result of the intimations received and the security breaches notified b the data
controllers, during the ear of 2019, within the Supervisor Authorit , a number of 385 e officio
investigations were opened.

Monitoring and control activity of the Supervisory
Following the ex officio investigations performed, in 2019 11 fines in a total amount of
2,099,124.95 lei (445,000 Euros), 14 reprimands and 13 corrective measures were imposed.

he corrective measures imposed follo ing the e officio investigations have, in
particular, addressed the follo ing:
ŸTo review and update the technical and organisational measures implemented, including as a
result of the ris assessment for the rights and freedoms of individuals
ŸTo review and update the wor ing procedures regarding the protection of personal data
ŸRealization of the information of the data subjects pursuant to Article 12 of the GDPR, b
combining with standardized icons for the areas/places video monitored, positioned at a reasonable
distance from the areas where the surveillance e uipment is located
ŸImplementing appropriate technical and organisational measures to ensure an ade uate level
of securit , in order to maintain securit and prevent processing that are infringing the GDPR, such
as periodicall chec ing, randoml , the data registered in the applications, in order to identif
unauthorized accesses
ŸTraining the personal with regard to the measures ta en b the controller, so that the users
have access onl to the personal data necessar to fulfil the duties
Advisory activity
During the ear 2019, the Supervisor Authorit received a number of 1106 re uests from
controllers and their processors, from public and private sectors, from other entities, as well as from
natural persons, as ing for the point of view of the Supervisor Authorit on various aspects
regarding the interpretation and application of Regulation (EU) 2016/679.
Data protection officers
During 2019, the controllers continued to declare the data protection officers, b
registering with the Supervisor Authorit a number of 4318 data protection officers appointed b
public and private controllers.

Documents issued by the European Data Protection Board
Guidelines adopted by the European Data Protection Board
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 2/2019 on the processing of personal data

under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring
Bodies under Regulation 2016/679
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification
bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679)
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR
(Article 3)
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under
Regulation 2016/679
ŸEuropean Data Protection Board Guidelines 1/2018 on certification and identif ing
certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the General Data Protection
Regulation (2016/679)
Guidelines adopted by the former Article 29 or ing Group ith regard to the
General Data Protection Regulation and endorsed by the European Data Protection
Board
ŸGuidelines on transparenc under Regulation (EU) 2016/679

P 260
ŸGuidelines on consent under Regulation (EU) 2016/679
P 259
ŸGuidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the
Regulation 2016/679
P 253
ŸGuidelines on Automated individual decision-ma ing and Profiling
P 251
ŸGuidelines on Personal data breach notification
P 250
ŸGuidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether
processing is li el to result in a high ris for the purposes of Regulation 2016/679
P 248
ŸGuidelines for identif ing a controller or processor s lead supervisor authorit
P 244
ŸGuidelines on Data Protection Officers ( DPO )
P 243
ŸGuidelines on the right to data portabilit under Article 20 of GDPR
P 242
More information on the activit of ANSPDCP and the European Data Protection Board can
be obtained b accessing the Internet addresses:
https://www.dataprotection.ro/
https://edpb.europa.eu/our-wor -tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices en

