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Assoocciiaaţţiiaa FFooccuuss
Sub egida organizaţiei Missing Children Europe, în perioada 21-22
septembrie 2010, la Bucureşti, a avut loc o reuniune internaţională în
cadrul proiectului „Reţeaua Europeană 116000: pentru servicii de calitate
şi cooperare internaţională eficientă”.
Obiectivul proiectului a constat în stabilirea unor standarde minime
de calitate pentru serviciile oferite prin intermediul numărului unic
european pentru sesizarea dispariţiilor de copii (116 000), precum şi a
unor

proceduri

de

colaborare

internaţională

între

organizaţiile

neguvernamentale implicate.
În cadrul acestei reuniuni reprezentanţii Autorităţii naţionale de
supraveghere au subliniat anumite aspecte referitoare la condiţiile de
asigurare a protecţiei datelor personale ale minorilor şi părinţilor, în
contextul implicării asociaţiilor non-guvernamentale în rezolvarea
situaţiilor specifice.
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La invitaţia Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în
România – Comitetul Helsinki (APADOR - CH), pe data de 5 octombrie
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2010, s-a desfăşurat la Bucureşti conferinţa „Problemele cu care se
confruntă ONG-urile la înfiinţare şi funcţionare”.
În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii organizaţiilor non –
guvernamentale, reprezentanţii Autorităţii naţionale de supraveghere au
clarificat anumite aspecte referitoare la obligaţia de notificare a
prelucrărilor de date efectuate, drepturile persoanelor vizate şi asigurarea
confidenţialităţii datelor cu caracter personal deţinute de acestea.
Reprezentanţii ONG-urilor prezente şi-au exprimat aprecierea faţă
de deschiderea manifestată de Autoritatea naţională de supraveghere
către activitatea desfăşurată de asociaţii şi fundaţii, faţă de sprijinul
acordat acestora în vederea respectării drepturilor persoanelor vizate, în
scopul asigurării unei reale protecţii a datelor personale de către ONGuri.
În cadrul reuniunii s-a reliefat poziţia exprimată de reprezentanţii
ONG-urilor de la reuniune, potrivit căreia asociaţiile şi fundaţiile trebuie
să îşi asume benevol obligaţiile legate de protecţia datelor personale, ca
expresie a respectului purtat celor cu care aceste organisme intră în
contact.
A
Accttiivviittaatteeaa ddee ccoonnttrrooll
În al treilea trimestru al anului 2010, au fost efectuate 66 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.
În aceeaşi perioadă, instituţia noastră a primit 148 de plângeri şi 20
de sesizări, referitoare la dezvăluiri de date personale, inclusiv pe
internet, raportarea debitorilor la biroul de credit către bănci fără
informare prealabilă, folosirea datelor personale fără consimţământul
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persoanei în cauză, mesaje comerciale nesolicitate, exercitarea dreptului
de acces şi instalarea camerelor de supraveghere video.
SPEŢE
1. Autoritatea naţională de supraveghere a primit o sesizare din
partea unui consiliu judeţean în legătură cu faptul că în cadrul
programelor informative ale televiziunii locale s-a publicat un
document ce conţinea:
- numele funcţionarilor din cadrul consiliului,
- cuantumul drepturilor salariale,
- conturile bancare şi contul de trezorerie din care s-a realizat
transferurile bancare,
- detalii privind plăţile.
În cuprinsul sesizării s-a precizat faptul că orice telespectator
interesat şi-ar fi putut nota conturile din care sunt alimentate card-urile
angajaţilor consiliului judeţean.
Cu ocazia

investigaţiei efectuate, s-a constatat că dezvăluirea

datelor personale ale angajaţilor consiliului judeţean s-a realizat fără
consimţământul acestora şi este excesivă în raport cu scopul prelucrării
lor.
În consecinţă, televiziunea în cauză a fost sancţionată cu amendă în
cuantum de 2.500 RON, pentru săvârşirea contravenţiei de prelucrare
nelegală a datelor cu caracter personal, în forma încălcării art. 4 alin. 1 lit.
a) şi c) din Legea nr. 677/2001 şi a art. 5 din aceeaşi lege.
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2.

Autoritatea naţională de supraveghere a fost sesizată în legătură
cu

publicarea într-unul din ziarele locale a unei liste care cuprindea salariile
unor persoane ce activau atât în sectorul public, cât şi în domeniul privat
la angajatori diferiţi din judeţul Sibiu (corespunzătoare lunilor martie şi
aprilie 2010).
În cadrul investigaţiei s-a constatat că:
- prelucrarea datelor s-a realizat în scop jurnalistic,
- datele personale prelucrate (nume, situaţie financiară, locul
muncii) nu erau strâns legate de calitatea de persoană publică a
persoanei respective ori de caracterul public al faptelor în care
ar fi fost implicată,
- datele personale nu au fost făcute publice în mod manifest de
persoana vizată, aşa cum prevede art. 11 din Legea nr.
677/2001.
În consecinţă, raportat la aspectele constatate, ar fi trebuit ca datele
utilizate în scopul informării publicului, să fie folosite numai cu
consimţământul expres şi prealabil a persoanelor în cauză .
Publicaţia locală a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1000
RON pentru săvârşirea contravenţiei de prelucrare nelegală a datelor cu
caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001.
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