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Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa și de a
reuni profesioniștii care doresc să gestioneze cu succes punerea în aplicare a Regulamentului General privind
Protecția Datelor 2016/679 și a legislației aferente, funcționând ca un organism consultativ profesionist pentru
persoane și organizații. ASPDC este o organizație non-guvernamentală, autonomă, apolitică și non-profit care ajută
la definirea, susținerea și îmbunătățirea profesiei de Responsabil în protecția datelor și a altor specialiști în domeniu
și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr.26/2000.
ASCPD ghidează persoanele responsabile în protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în
rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice pentru a obține un echilibru adecvat între
interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor.
Obiectivul ASCPD este de a oferi soluții concrete la problemele cu care se confruntă specialiștii în confidențialitate și
protecția datelor, de a crește gradul de conștientizare a legislației și de a oferi membrilor săi un forum în care aceste
subiecte să poată fi dezbătute, precum și un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru
îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile și legile care pun în pericol viață privată, pentru a se
asigura că publicul este informat și implicat.
Sursele de finanțare disponibile la 31.12.2020: 11.000 EURO provenind din COTIZATII SI SPONSORIZARI PRIVATE.
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2020
• În urma petiției înaintate în luna noiembrie 2019 de ASCPD, Avocatul Poporului a sesizat
Curtea Constitițională cu privire la dispozițiile legale care au permis accesul partidelor
politice la listele suplimentare, în timpul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019
• Excepția de neconstituționalitate vizează art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2019 care prevede că „Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale
ale secțiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în
condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central”.
Constatările Avocatului Poporului
•Dispozițiile legale care permit ca aspecte esențiale care vizează protecția datelor cu caracter personal (interesul legitim, modalitatea de realizare a copiilor listelor electorale suplimentare prin
măsuri adecvate de protecție, informarea persoanelor vizate, asigurarea transparenței de către operator) nu pot fi reglementate printr-un act administrativ (în cazul nostru printr-o Decizie a
BEC)
•Soluția legislativă prevăzută de art. VII din OUG 64/2019 contravine normelor de tehnică legislativă
•Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a verifica îndeplinirea următoarelor obligații de către partidele politice:
1.evaluarea interesului legitim, prin realizarea unui test de necesitate din care să reiasă, prin analiza scrisă, detaliat, faptul că interesul legitim exprimat prin cerere prevalează asupra drepturilor
și libertăților persoanelor vizate
2.au capacitatea de asigurare, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate respectarea principiilor privind protecția datelor precum și asigurarea securității și confidențialității datelor cu
caracter personal.
3.să existe o instruire periodică cu privire la obligațiile ce le revin persoanelor care au acces la aceste date
•Fotografierea cu telefoanele mobile personale a listelor conținând datele alegătorilor nu conferă nicio garanție a asigurării securității și confidențialității datelor
•Alegătorii ar trebui informați cu privire la această prelucrare, pentru a-și putea exercita drepturile prevăzute de lege, de a solicita cel puțin ștergerea
•Nu sunt reglementate garanțiile în vederea securității și confidențialității datelor transmise către formațiunile politice, astfel că dispozițiile legale criticate generează riscuri la adresa
cetățenilor și a persoanelor
Considerând cele de mai sus, Avocatului Poporului a admis faptul că prevederile art. VII din OUG 64/2019 încalcă dispozițiile art. 26 (dreptul la viață privată), art. 73 alin. (3) și
implicit art. 1 alin. (5) din Constituția României
https://ascpd.ro/2020/01/28/avocatul-poporului-a-sesizat-curtea-constititionala-cu-privire-la-dispozitiile-legale-care-au-permis-accesul-partidelor-politice-la-listele-suplimentare-in-timpul-alegerilor-prezidentiale-din-no/
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2020
• ASCPD a aderat la Confederația Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor
(CEDPO), devenind membru cu drepturi depline
•

După o perioadă de 12 luni de monitorizare a activității ASCPD în România, membrii Confederației
Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO) au avizat favorabil adeziunea organizației
românești, devenind astfel cel de-al zecelea membru cu drepturi depline.

https://ascpd.ro/2020/04/13/ascpd-a-aderat-la-confederatia-organizatiilor-europene-pentru-protectia-datelor-cedpo-devenind-membru-cu-drepturi-depline/
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• ASCPD a publicat un GHID destinat ONG-urilor implicate în
campanii de strângere de fonduri în perioada pandemiei
Covid-19
•

Având în vedere contextul epidemiologic, ASCPD vine în ajutorul
organizațiilor nonguvernamentale implicate în campanii de strângere de
fonduri destinate susținerii profesioniștilor din domeniul sanitar,
lansând “GHIDUL pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către
ONG-uri”. Scopul primar al acestui ghid este de a ușura eforturile membrilor
ONG-urilor care își doresc să respecte toate obligațiile și principiile GDPR.

https://ascpd.ro/wpcontent/uploads/2020/04/G
HID-ASCPD-destinat-ONGurilor-Aprilie-2020.pdf

https://ascpd.ro/2020/04/27/ascpd-a-publicat-un-ghid-destinat-ong-urilor-implicate-in-campanii-de-strangere-de-fonduri-in-perioada-pandemiei-covid-19/
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• ASCPD a invitat toți specialiștii români din domeniul
securității și protecției datelor la Webinarul european
“The DPO in times of COVID-19”
•

Webinarul live a urmărit să prezinte o dezbatere între experții din
domeniul protecției datelor – inclusiv Responsabilii cu protecția
datelor (DPO) din diverse sectoare – despre cum se pot gestiona și
depăși provocările acestei perioade.
AGENDA
Provocările pe care DPO trebuie să le depășească în gestionarea
pandemiei și depașirea momentelor critice
•Măsurarea temperaturii și utilizarea camerelor cu funcție de
termoscanare
•Monitorizara sănătății angajaților/vizitatorilor
•Utilizarea de către angajatori a aplicațiilor de urmărire a contactelor
angajaților
Activități de prelucrare a datelor derulate în prezent de statele
membre pentru a combate pandemia
•Obligația de a urmări contactul persoanelor
•Aplicațiile Covid-19

Speakeri:
•Cristiana Deca (Co-fondator și Vicepreședinte ASCPD, România)
•Wojciech Wiewiórowski (European Data Protection Supervisor, EDPS, Belgia)
•Michał Kaczorowski (Director Relații Internaționale al SABI, Polonia)
•Pedro Machado (Responsabil cu protecția datelor al Grupului Ageas – Președinte
al Consiliului Adunării Generale al AEPD, Portugalia)
•Jacques Perret (Group Data Privacy Manager and DPO at ENGIE – membru
AFCDP, France)
•Fintan Swanton (Responsabil cu protecția datelor la Cygnus Consulting –
Membru al Comitetului executiv al ADPO, Irlanda)

https://ascpd.ro/2020/01/28/avocatul-poporului-a-sesizat-curtea-constititionala-cu-privire-la-dispozitiile-legale-care-au-permis-accesul-partidelor-politice-la-listele-suplimentare-in-timpul-alegerilor-prezidentiale-din-no/
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• ASCPD a transmis o scrisoare deschisă adresată
Ministerului Educației și Cercetării privind limitarea
accesului la educaţie al elevilor din România
•

Asociația Specialiștilor în Confidențialitatea și Protecția Datelor
(ASCPD) a considerat că temeiul invocat ca bază a prelucrării datelor
personale, este eronat și solicită, în mod justificat,
modificarea Procedurii privind modul de comunicare a rezultatelor
obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a
VIII-a în anul școlar 2019-2020.

https://ascpd.ro/scrisoare-deschisa/
•

•

ASCPD a transmis o scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației și Cercetării și Direcției Generale Învățământ
Preuniversitar solicitând eliminarea formularului de consimțământ și a referirilor la consimțământul
părinților/reprezentanților legali din cuprinsul procedurii menționate și din nota de informare, precum și pe
cele privind interzicerea participării la evaluarea națională în lipsa consimțământului.
Totodată, ASCPD atrage atenția că utilizarea consimțământului ca temei de prelucrare a datelor ar putea avea ca efect
îngrădirea dreptului la educație al elevilor pe de-o parte, cât și încălcarea principiului echității prevăzut la art. 5, alin. 1.,
lit. a) din Regulamentul (EU) 2016/679 și implicit a principiului privind reducerea la minimum a datelor, prevăzut la art.
5, alin. 1., lit. c) al Regulamentului.

https://ascpd.ro/2020/06/17/ascpd-transmite-o-scrisoare-deschisa-adresata-ministerului-educatiei-si-cercetarii-privind-limitarea-accesului-la-educatie-al-elevilor-din-romania/
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• Septembrie 2020 – ASCPD a participat ca
partener la Conferinta „Protecția datelor cu
caracter personal. Impactul noilor tehnologii
și dreptul" (ediția a V-a) organizata in cadrul
International Summer Law School, Ediția a
XIII-a (ISLS 2020).
• 4 membri ASCPD au prezentat lucrari in
cadrul conferintei.
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• ASCPD a transmis 20 de propuneri privind
acreditarea organismelor de certificare GDPR
în România
• Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor
(ASCPD) România, în urma unei consultări cu toți membrii, a transmis
către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, un document conținând 20 de propuneri de
modificare a proiectului de Decizie a ANSPDCP privind Cerințele
suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în
temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679, care au fost
elaborate cu consultarea Asociației de Acreditare din România –
Renar și care urmează a fi transmise pentru aviz Comitetului
European pentru Protecția Datelor, în concordanță cu art. 64 din
Regulamentul (UE) 2016/679.

https://ascpd.ro/2020/09/18/ascpd-a-transmis-20-de-propuneri-privind-acreditarea-organismelor-de-certificare-gdpr-in-romania/
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• ASCPD a transmis către Autoritatea pentru
Digitalizarea României propunerea unor
modificări la Hotărârea de Guvern privind
norme tehnice referitoare la procedura de
identificare a persoanei la distanță utilizând
mijloace video
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• Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor din România (ASCPD) și-a
manifestat îngrijorarea față de declarațiile apărute în spațiul public, aparținând Premierului
Ludovic Orban, în care acesta a folosit termenul “bazaconie” pentru a răspunde la o
întrebare în cadrul conferinței de presă susținută în data de 02.10.2020, întrebare ce avea
ca subiect invocarea GDPR de către cadrele didactice.
•

“Ne adresăm îngrijorarea despre modul în care persoanele vizate și
operatorii de date cu caracter personal ar putea trage concluzii eronate
din această declarație, având în vedere gradul redus de conștientizare a
importanței datelor cu caracter personal în România și gradul și mai
redus de respectare a Regulamentului în România. Dorim să subliniem,
încă o dată necesitatea lansării de către autoritățile române a unei
campanii de amploare privind drepturile persoanelor vizate și obligațiile
operatorilor de date, în contextul digitalizării rapide introduse, mai ales,
de criza epidemiologică actuală.”

https://ascpd.ro/2020/10/03/ascpd-isi-manifesta-ingrijorarea-fata-de-utilizarea-termenului-bazaconie-in-declaratiile-publice-ale-premierului/

www.ascpd.ro

2020
• ASCPD a anunțat alegerea unui nou Consiliu Director și începerea activității
Consiliului Consultativ
Consiliul Consultativ ASCPD este format din membri de onoare care au avut un aport deosebit
În urma alegerilor care au avut loc în luna
Octombrie 2020, membrii ASCPD au
decis componența Consiliului Director ASCPD
pentru perioada 2020 – 2022, format din
Președinte și nouă Vicepreședinți:
•Dumitrescu Marius – Președinte
•Cireașă Daniela Irina – Vicepreședinte
•Deca Cristiana – Vicepreședinte
•Donciu Cristian Ștefan – Vicepreședinte
•Dumbravă Andrei Nicolae – Vicepreședinte
•Olteanu Alin – Vicepreședinte
•Panait Bogdan – Vicepreședinte
•Popescu-Chiliment Ionuț – Vicepreședinte
•Simionovici Daniela – Vicepreședinte
•Stoica Paul Sebastian – Vicepreședinte

privind promovarea și dezvoltarea domeniului confidențialității și protecției datelor personale în
România, dar și din personalități din afara țării care contribuie, prin activitatea pe care o
desfășoară constant, la creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului, dar și al
autorităților naționale cu privire la importanța confidențialității și protecției datelor personale

Cătalin Giulescu Dan Cimpean

Felix Hodoș

Ciprian Păun

Andrei Săvescu Maria Maxim Nicolae Ploeșteanu Roland Costea Sebastian Naste

Oana Buzianu Sergiu Bozianu Stefan Iancu Toma Cimpeanu Cristian Deca
https://ascpd.ro/2020/10/20/ascpd-anunta-alegerea-unui-nou-consiliu-director-si-inceperea-activitatii-consiliului-consultativ/
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• ASCPD a contestat conținutul și modul de legiferare ales pentru organizarea
profesiei de Responsabil cu protectia datelor în România
• În contextul publicării proiectului de lege privind organizarea profesiei de Responsabil cu protecția datelor
cu caracter personal înregistrată la Senat cu numărul B653/2020, ASCPD, atrage atenția tuturor instituțiilor
statului asupra pericolului politizării profesiei de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal,
trimițând o scrisoare deschisă adresată Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB),
Confederației Organizațiilor Europene pentru Protecția Datelor (CEDPO), Avocatului Poporului, Autorității
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Secretariatului General al Guvernului,
Biroului Permanent al Senatului României, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și
petiții din Senatul României și Consiliului Economic și Social (CES).

ASCPD a transmis autorităților un studiu
de impact al proiectului legislativ privind
profesia de DPO
https://ascpd.ro/2020/11/12/ascpd-contesta-continutul-si-modul-de-legiferare-ales-pentru-organizarea-profesiei-de-responsabil-cu-protectia-datelor-in-romania/
https://ascpd.ro/2020/11/30/ascpd-a-transmis-autoritatilor-un-studiu-de-impact-al-proiectului-legislativ-privind-profesia-de-dpo/
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• ASCPD a sesizat ANSPDCP în legătura cu condițiile improprii de depozitare
a arhivei de documente a unei Primarii de Municipiu
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2020
• Asociația Specialiștilor
în Confidențialitate și
Protecția Datelor
(ASCPD) în parteneriat
cu Centrul Național de
Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică
(CERT-RO) și Asociația
Națională pentru
Securitatea Sistemelor
Informatice (ANSSI) au
lansat “Ghidul siguranței
datelor pe internet”
https://ascpd.ro/2020/11/21/lucrurile-gratis-le-cumperi-cu-date-personale/
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CALENDAR EVENIMENTE ASCPD

9 webinarii dedicate exclusiv membrilor ASCPD
Luna
Iunie 2020

Denumirea webinarului

Iulie 2020

•
•
•
•
•
•
•

August 2020

Septembrie 2020

Octombrie 2020

Noiembrie 2020

• Utilizarea consimtamantului ca temei legal
Implicatiile GDPR in securitatea fizica
Auditarea de baza a platformelor online
Gestionarea procedurilor documentate
Hercule Poirot si GDPR-ul
DPO- Dezvoltarea Profesionala si sociala
Prelucrarea datelor cu character personal ale minorilor
Provocarile GDPR in administratia publica locala pe timp de
pandemie
• Managementul riscurilor

Prezentator
Daniela Cireasa
Daniela Simionovici
Ionut Popescu Chiliment
Paul Stoica
Daniela Simionovici
Ovidiu Ionescu
Adrian Ciobanu
Bogdan Panait
Andrei Dumbrava

Oana Buzianu

www.ascpd.ro

2021

CALENDAR EVENIMENTE ASCPD

9 webinarii dedicate exclusiv membrilor ASCPD si intalniri lunare online
Luna
Ianuarie

Data
21.01.2021
29-30.01.2021

Speaker
Monthly Call
Conferinta Privacy Romania

Subiect

Februarie

18.02.2021

Daniela Simionovici

Implicatiile directivei NIS asupra protectiei datelor

25.02.2021

Monthly Call

18.03.2021

Bogdan Panait

25.03.2021

Monthly Call

22.04.2021

Cristiana Deca

29.04.2021

Monthly Call

20.05.2021

Paul Stoica

27.05.2021

Monthly Call

17.06.2021

Alin Olteanu

24.06.2021

Monthly Call

22.07.2021

Ionut Popescu Chiliment

Martie

Aprilie

Mai
Iunie
Iulie

29.07.2021

Monthly Call

August

26.08.2021

Monthly Call

Septembrie

23.09.2021

Andrei Dumbrava

30.09.2021

Monthly Call

21.10.2021

Daniela Cireasa

28.10.2021

Monthly Call

Noiembrie

18.11.2021

Marius Dumitrescu

Decembrie

25.11.2021
16.12.2021

Monthly Call
Secret Santa (monthly call)

Octombrie

Sarcini specifice protecției datelor pentru departamentele interne ale operatorului
Rolul DPO-ului in analiza DPIA
Marketing si profilare online
Implementarea GDPR in practica avocatiala
Monitorizarea angajatilor prin mijloace de comunicaţii
electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere
video la locul de muncă

Stadiul Implementarii principiilor GDPR in UAT-uri
Atributiile DPO-ului intre Regulament si realitatea din organizatii

Impactul GDPR asupra activitatii operatorilor
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Proiectele ASCPD asumate pentru perioada 2021/2022
Lansarea campaniei de evaluare și conștientizare a importanței
Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în instituțiile
publice din România care are drept scop evaluarea gradului de
conformare a instituțiilor publice din România din punctul de vedere al
art. 37 din Regulamentul 679/2016, crearea de noi locuri de muncă
pentru Responsabilii cu Protecția Datelor cu Caracter Personal în
instituțiile publice din România și realizarea unui studiu privind evoluția
gradului de conformare a instituțiilor publice din România din punctul
de vedere al art. 37 din Regulamentul 679/2016.
www.ascpd.ro

Proiectele ASCPD asumate pentru perioada 2021/2022
Crearea și implementarea unui sistem de certificare a
membrilor ASCPD prin absolvirea unui examen cu
dificultate ridicată și obligativitatea obținerii anuale a
unui număr minim de credite de educație profesională
continuă, fără a ține cont de cursurile absolvite până în
momentul certificării ASCPD. Întocmirea și publicarea
Registrului național al membrilor certificați ASCPD.
www.ascpd.ro

Proiectele ASCPD asumate pentru perioada 2021/2022
• Elaborarea unui “Cod de conduită a operatorilor din
România”, conform art.40 din Regulamentul UE
2016/679.
• Elaborarea și adoptarea unui “Cod de conduită al
Responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal” și a unui “Cod de etică al membrului
ASCPD” la care vor adera toți membrii asociației.
www.ascpd.ro

Proiectele ASCPD asumate pentru perioada 2021/2022
• Continuarea programului de schimburi de experiență
în cadrul unor instituții europene sau asociații cu
statut similar, destinat membrilor ASCPD.
• Lansarea unui program de mentorat destinat
membrilor ASCPD.
• Infiintarea unei biblioteci in cadrul asociatiei si
lansarea privacybookclub.ro
www.ascpd.ro

Te așteptăm
în Echipa ASCPD!
www.ascpd.ro

