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Ziua Europeană a Protecţiei Datelor
Ziua Europeană a Protecţiei Datelor se
sărbătoreşte la data de 28 ianuarie 2012 de
statele membre ale Consiliului Europei, în
cinstea adoptării Convenţiei nr. 108 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
automată a datelor cu caracter personal, pe 28
ianuarie 1981, la Strasbourg – primul instrument
legal în domeniul protecţiei datelor personale.
În categoria drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, dreptul la viaţă privată, este
reglementat prin instrumente juridice universale, ca:
• Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului
• Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
• Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale
• Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene
• Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

Prin art. 26, Constituţia României
reglementează dreptul la viaţă intimă,
familială şi privată ca o latură a respectării şi
ocrotirii personalităţii omului, proclamată
de art. 1 ca valoare supremă.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
are menirea de a supraveghea şi controla
prelucrările de date personale, în aplicarea
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin acest act normativ sunt statuate
drepturile de care beneficiază persoanele
fizice, respectiv:
- dreptul de informare
- dreptul de acces
- dreptul de intervenţie
- dreptul de opoziţie
- dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale
- dreptul de a se adresa justiţiei

Operatorilor de date personale din
sectorul public sau privat de respectarea
a regulilor de protecţie a datelor personale le revin, în principal, următoarele
obligaţii :
• obligaţia de informare a persoanelor fizice cu privire la datele personale colectate şi utilizate;
• obligaţia de respectare a dreptului
de acces, intervenţie şi opoziţie al fiecărei
persoane fizice faţă de prelucrarea datelor sale personale;
• obligaţia
de
asigurare
a
confidenţialităţii şi securităţii datelor personale utilizate;
• obligaţia de notificare către Autoritatea naţională de supraveghere.

