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PROVOCĂRILE 2020 DIN PERSPECTIVA PERSOANELOR VIZATE
• Anul 2020 a adus cu sine schimbari fundamentale ale vieții private a persoanelor
vizate precum și provocări constante din punct de vedere al protecției datelor
personale.
• Probabil că 2020 a fost cel mai plin an de provăcări de la intrarea în aplicare a
GDPR atât pentru operatori, pentru DPO dar și pentru persoanele vizate.
• Încheiam anul 2020 cu prezentarea provocărilor aduse de anul pandemic în
activitatea Responsabililor cu protecția datelor personale dar cum aceste
schimbări sunt legate indisolubil de existența persoanelor vizate, de drepturile
acestora și de datelor lor personale, mi-am propus trecerea în revistă a celor mai
importante provocări din perspectiva persoanelor fizice.
• Cum însuși titlul Regulamentului UE 679/2016 face referire la protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal,
consider că întreaga reglementare are în centru persoana fizică vizată și datele
acesteia.
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ROLUL ASCPD ȘI A SPECIALIȘTILOR ÎN PROTECȚIA DATELOR
PERSONALE ÎN RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE
➢ Termometrizarea (angajat, client, vizitator etc.)
➢ Adeverințele de angajat și declarațiile privind deplasarea între anumite ore
➢ Telemunca (angajat)
➢ Telemedicina
➢ Școala online (profesori, părinți și copii)
➢ Calitatea de părinte de elev de clasa a opta și a douăsprezecea, Elev la BAC
➢ Victime ale fakenews-urilor
➢ Transfer de date în țări terțe
➢ Victime ale phishing-ului, scam-ului
➢ Alegeri locale și parlamentare 2020 (sms-uri, brosuri electorale)
➢ COVID-19 (chestionare, nume contacți etc.)
➢ Programare pentru vaccinare anticovid-19
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➢Termometrizarea
La început de pandemie, măsurarea temperaturii angajaților, a
clienților, a vizitatorilor și în general a oricărei persoane fizice care
intra într-o incintă a suscitat discuții aprinse, chiar și conflicte fizice.
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➢Adeverințele de angajat și declarațiile privind deplasarea între anumite ore

➢Telemunca (angajat)

➢Telemedicina

➢Școala online (profesori,părinți și copii)

Zece exemple de practici întâlnite în România în procesul de tele
educație care încalcă Regulamentul UE 2016/679, generând riscuri
considerabile la adresa drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
tuturor actorilor implicați în învățământul online” ASCPD:
• Utilizarea platformelor de comunicare slab securizate, cu zeci de incidente de securitate care transferă datele în SUA,
nerespectând Decizia CJUE în cauza C 311/18, privind invalidarea Privacy Shield.
• Utilizarea de terminale proprii, nesecurizate, ale profesorilor și elevilor, fără antivirus, fără parole și utilizarea de surse
de internet (de cele mai multe ori de tip casnic), fără securizare;
• Lipsa de instruire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea de platforme online care a dus la incidente de
securitate;
• Transmiterea de coduri și parole de logare pe grupuri de Facebook sau Whatsapp;
• Utilizarea de modalități de comunicare între școală și elevi fără respectarea art. 28 din GDPR, respectiv încheierea de
acorduri scrise între școală (operator de date personale) și furnizorul de soluții IT (persoana împuternicită);
• Utilizarea de conturi email gratuite de tip yahoo sau gmail de către școli, în scop profesional;
• Utilizarea de către profesori în comunicarea cu elevii și părinții de adrese de e-mail personale.
• Lipsa de informații despre spațiile de stocare a datelor personale ale profesorilor, elevilor și părinților acestora;
• Lipsa de proceduri operaționale care duce la o lipsă de transparență în predarea lecțiilor în regim de tele educație.
• Captarea și păstrarea de imagini (foto/video) cu elevii în scopul demonstrării susținerii orelor online fără a exista
proceduri unitare privind gestionarea echipamentelor pe care se pot stoca, timpul de stocare, unde sunt transmise
datele etc.;

➢Calitatea de părinte de elev de clasa a opta și a
douăsprezecea, Elev la BAC
• “Dacă

nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal nu se poate derula
Evaluarea Națională în condițiile prevăzute de prevederile legale în vigoare”

➢Victime ale fakenews-urilor
La nivel global, au fost identificate cateva valuri de conspiratii/ fake news/ naratiuni toxice :
• a. naratiunile toxice cu privire la originea virusului (virusul este creat intr-un laborator
(cu variatii ale locatiei); ca sa sustina sau, dimpotriva, sa perturbe interesele unei mari
puteri (iarasi, cu variatii), sa sustina interesele "ocultei", ale "bogatilor", sa instituie o
"noua ordine mondiala"; "sa scape de varstnici", "de saraci", de "migranti"; sa distraga
atentia de la schimbarile climatice sau opusul, sa rezolve problemele climatice; sa
faciliteze sau, dimpotriva, sa opreasca instalarea tehnologiei 5G;
• b. naratiunile toxice cu privire la leacuri/ tratamente/ chiar vaccinuri care, alternativ, ne
sunt "ascunse", "inaccesibile", "refuzate", "furate", "copiate" sau in care noi nu credem
"pentru ca nu suntem pregatiti sa le primim"; leacurile-minune care au circulat in spatiul
public romanesc: vitamina C, apa sarata, lamaie amestecata cu bicarbonat, otet, cuisoare,
medicamente ieftine;

• c. naratiunile toxice referitoare la vaccinare; tot "cineva" vrea sa ne vaccineze cu forta, sa
ne introduca un cip sub piele; din diverse motive - alternativ: pentru a ne controla, pentru
a ne supraveghea, pentru a ne imbolnavi, pentru a distruge familia traditionala, pentru a
distruge "gena responsabila pentru credinta in Dumnezeu";
• d. naratiunile toxice cu privire la masurile de izolare, de carantinare, respectiv de
ridicare graduala a restrictiilor.

➢Transfer de date în țări terțe
• Cookie
• Abonare newsletter
• Formulare contact site-uri
• Aplicatii plati magazine online

➢Victime ale Phishing-ului, scam
„!!! Aplicația WhatApp va costa 0.01 $ pentru
fiecare mesaj trimis. Trebuie să confirmați profilul
pentru a continua să îl utilizați GRATUIT! Activați
profilul dvs. aici http://whatapp.us/Activati/Romania/”

Phishing, scam
CERT-RO vă recomandă să:
Fiţi suspicios dacă primiţi un SMS sau un apel telefonic de
la o companie care vă solicită informaţii personale. Puteţi
verifica dacă mesajul/apelul este legitim prin apelarea
directă a companiei la numărul lor oficial.
Atunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dvs.
asiguraţi-vă că această conexiune este securizată prin
HTTPS. Puteţi verifica întotdeauna acest lucru la
începutul adresei URL. Ex: https://cert.ro
Nu faceţi niciodată clic pe un link/o anexă dintr-un e-mail
sau SMS nesolicitat. Ştergeţi-l imediat!
Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine
greşeli gramaticale, greşeli de ortografie sau cu rezoluţie
mică.
Dacă este disponibilă, instalaţi o soluție antivirus. Astfel, în
multe dintre cazuri vă va alerta cu privire la activităţi
suspicioase.

➢Alegeri locale și parlamentare 2020 (sms-uri,
brosuri electorale)
• Mesaj electoral SMS: “XXXXXXXX Adrian, independent pentru Camera
Deputatilor, solicita parlamentarilor ........, sa renunte la pensiile speciale”
• Mesaje prin Posta Romana

➢COVID-19 (chestionare, nume contacți etc.)

Programare pentru vaccinare anticovid-19

CONCLUZII
❖

abuz de consimtamant

❖

Persoanele vizate incep sa-si cunoasca si sa-si exercite drepturile

•

https://dpo-net.ro/telemunca-si-protectia-datelor-personale-in-contextul-digitalizarii/?cat=106

•

https://dpo-net.ro/procedura-privind-munca-in-afara-sediului-angajatorului/?cat=46

•

https://dpo-net.ro/document-gratuit-procedura-controlul-temperaturii-angajatilor/?cat=58

•

https://dpo-net.ro/ascpd-solicita-ministerului-educatiei-eliminarea-consimtamantului-ca-temei-legal-de-prelucrare/?cat=36

•

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 04.11.2020 o investigație la operatorul Vodafone România S.A. și a constatat încălcarea dispozițiilor
art. 12, art. 15 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

•

Operatorul Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO.

•

Sancțiunea a fost aplicată urmare a unor plângeri prin care se reclama faptul că operatorul nu a răspuns unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere
prevăzute de art. 15 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

•

În cadrul investigației, Vodafone România SA nu a putut face dovada soluționării cererilor de exercitare a drepturilor de acces și ștergere în termenul prevăzut de
art. 12 din Regulament.

•

Totodată, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a comunica un răspuns petentului la cererile sale cu privire la măsurile adoptate în baza acestora.

•

În data de 27.02.2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Dante Internațional S.A., deținătorul e-MAG.ro și a
constatat că acesta a încălcat prevederile art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, prin raportare la dispozițiile art. 21 alin. (3) din Regulament.

•

Operatorul Dante Internațional SA a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 14.420,4 lei, echivalentul sumei de 3000 EURO.

•

Sancțiunea a fost aplicată operatorului întrucât la sfârsitul anului 2019 a transmis unei persoane fizice un mesaj comercial, deși la începutul anului 2019 operatorul
ii confirmase acesteia dezabonarea de la comunicările comerciale.

•

Totodată, operatorului Dante Internațional SA i s-au aplicat și două măsuri corective, în temeiul prevederilor art. 58 alin. (2) lit. c) și d) din Regulamentul General
privind Protecția Datelor.

•

Astfel, operatorul a fost obligat să implementeze solicitarea persoanei fizice de a-i fi dezactivată din baza de date setarea privind transmiterea pe adresa de sa de email a mesajelor comerciale, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal. Totodată, operatorul a fost obligat să ia măsuri astfel încât să fie
respectate prevederile art. 21 din Regulament, în termen de 20 zile de la data comunicării procesului-verbal.

•

În acest context menționăm că art. 21 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, prevede că ”în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării
în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.”

•
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Numele si Prenumele
Nr. telefon: 0730050346
Email: daniela.cireasa@ascpd.ro
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