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Cum nu trebuie să ne afișăm !



Restricțiile din cauza pandemiei

au propulsat exponențial economia digitală



Automatizarea și inteligența artificială este 

inevitabilă și deja omniprezentă



Accesul la internet – serviciu de 
importanță socială



Alfabetizarea digitală a populației și 
propulsarea serviciilor electronice



Datele personale – ,,aurul negru”



Automatizarea minimizează 
avantajele geografice a țărilor



Limitarea accesului la informație este la 

fel de periculos ca și excesul de 

informație



Cuvintele cheie 2020: comerț electronic, lucru la 

distanță, semnătura electronică, protecția datelor 

personale



Cum rămâne cu respectarea 
cerințelor privind protecția datelor cu 

caracter personal ?



Oare CE este permis ?



Lucru de acasă ?



Cum asigurăm 

cerințele perimetrului de securitate



Membrii de familie

sunt utilizatori neautorizați ?



Utilizarea calculatoarelor  personale ?



Stocarea datelor în cloud ?



Accesarea și transmiterea 

datelor prin social media ?



Cum stabilim 
identitatea clienților on-line ?



Ce este în drept să facă 

angajatorul ?

- De a solicita angajatului de a se adresa organelor de ocrotire a sănătății publice pentru a 

efectua investigații;

- De a informa organele responsabile de asigurarea sănătății publice privitor la cazurile 

suspecte de infectare cu COVID-19;

- De a informa angajații asupra riscurilor și modului în care să se protejeze în situația 

epidemiologică creată, bazându-se pe informațiile și recomandările oficiale ale autorităților 

responsabile din Republica Moldova;

- De a utiliza metode moderne de lucru la distanță;

- De a colecta sesizările și datele de contact ale salariaților în privința cărora există 

suspiciuni de a fi infectați;



Ce nu este în drept să facă 

angajatorul ?

Angajatorul nu este în drept
- Să oblige angajații să completeze anchete sau să solicite 

rezultatele medicale;

- Să dezvăluie identitatea salariaților depistați pozitivi cu 

infectarea COVID-19, cu excepția instituțiilor 

responsabile;

- Să publice pe rețele de socializare, în internet sau în 

mass-media datele salariaților infectați cu COVID-19.



Care este responsabilitatea DPO pe timp de 

pandemie 



 Alfabetizarea digitală a resurselor umane

❖ 1. Instruirea angajaților și în special a celor mai sensibile rolului: ofițerul de 

presă, personalul de conducere și a persoanelor cu privilegii de administrare a 

proceselor ce implică prelucrarea datelor;

❖ 3. Delimitarea sarcinilor sensibile și instituirea unor reguli specifice;

❖ 4. Instituirea filtrelor de acces și de distribuire a informației;

❖ 5. Simularea pe intern a unor procese de acces neautorizat;

❖ 6. Verificarea modului de respectare a cerințelor.



Ce trebuie să conțină pagina web

a) informarea despre cookie;
b) politica de protecție a datelor

c) termini și condiții de utilizare;

d) oferta și acceptarea



Servicii de curierat



Incidentele de securitate 

pot duce la 

 - Pierderea reputației;

 - Răspunderea pecuniară;

 - Suspendarea afacerii;

 - Pierderea de personal;

 - Răspunderea civilă (repararea prejudiciilor morale și materiale)



Care sunt perspectivele ?



Perspective benefice

✓ REORGANIZAREA JUCĂTORILOR DE PIAȚĂ ȘI PERIOADĂ PRIELNICĂ PENTRU REORGANIZAREA 
AFACERII;

✓ CAPACITATEA DE TRECERE DIN OFF-LINE SPRE ON-LINE ȘI ASIGURAREA CONTINUITĂȚII 
AFACERII;

✓ CONCURENȚĂ LOIALĂ ȘI POSIBILITATEA CREȘTERII COMPANIEI;

✓ MINIMIZAREA COSTURILOR DE ARENDĂ, PERSONAL;

✓ MOBILITATEA ȘI ACCESIBILITATE FĂRĂ FRONTIERE;

✓ POSIBILITATEA ESTIMĂRII VENITURILOR ȘI PROFITULUI;

✓ DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR MODERNE DE DIRIJARE, ANALITICĂ, COMANDĂ;

✓ CANTITATEA DE DATE PERSONALE PRELUCRATE ESTE DIRECT PROPORȚIONALĂ CU 
LICHIDITĂȚILE UNEI AFACERI;

✓ RESPECTAREA CERINȚELOR DE PROTECȚIE A DATELOR CONSTITUIE - CRITERIU DE 
PROMOVARE A AFACERII;

✓ FUNDAMENTAREA CORECTĂ A PROCESELOR – SCUTEȘTE DE RISCURI PECUNIARE ȘI DE 
ÎNCETARE A ACTIVITĂȚII



✓ NEGLIJAREA PRINCIPIILOR PRIVACY BY DESIGN ȘI PRIVACY BY DEFAULT ȘI MAI NOU A ETICII DIGITALE;

✓ NUMĂR MIC DE PERSOANE SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR;

✓ INTERPRETAREA ERONATĂ ȘI SUBIECTIVĂ A CADRULUI LEGAL;

✓ LIPSA ÎN CADRUL LEGAL A PRINCIPIULUI LIBEREI CIRCULAȚII A DATELOR;

✓ IMPLEMENTAREA ȘI RESPECTAREA CERINȚELOR DE PROTECȚIE A DATELOR TREBUIE SĂ FIE 
PROPORȚIONALĂ RISCURILOR;

✓ LIPSA UNOR INSTRUMENTE ȘI SOLUȚII PRACTICE OFERITE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR DE 
REGLEMENTARE.

Perspective mai sumbre



Întrebări ?
Sergiu BOZIANU

email: sergiu.bozianu@gdpr.md

tel. 69242266

Președinte Asociația pentru Protecția Vieții Private

Director compania DATA PROTECTION LAW FIRM

WWW.GDPR.MD


