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Amenzi mult mai mari
20.000.000 €

10.000.000 €

sau 4% din cifra de afaceri

sau 2% din cifra de afaceri

pentru încălcări ale anumitor prevederi
considerate esențiale.

pentru alte încălcări
prevăzute de RGPD.

iar în caz de

scurgeri de date
sau prelucrări ilegale
amenzile se pot cumula cu

Răspundere pentru
daune, inclusiv pentru
prejudiciu de imagine.

Pe cine protejează RGPD?
are ca obiect numai datele personale aparținând

persoanelor ﬁzice

Cui se aplică RGPD?
societăților cu activitatea in
Uniunea Europeană

societăților care nu au sediul în
Uniunea Europeană, dar care
monitorizează persoane în
Uniunea Europeană

societăților care nu au sediul în
Uniunea Europeană, dar care oferă
produse sau servicii persoanelor
din Uniunea Europeană

persoanelor împuternicite de comercianții menționați mai
sus să prelucreze date, cum ar ﬁ contabili, furnizorii de
servicii IT, serviciile de hosting etc.
societățile capătă obligații în temeiul RGPD, indiferent de dimensiune, cifra de afaceri, numărul de
angajați, obiect de activitate, etc.

Ce sunt datele cu caracter personal?
una sau mai multe informații punctuale privind
o persoană ﬁzică identiﬁcată sau identiﬁcabilă
identiﬁcatorii on-line (adresele de IP, adresele de MAC, informațiile din cookies,
precum și datele de localizare) = date cu caracter personal

Se impun condiții mai restrictive privind prelucrarea de date care ar putea
conduce la constituirea de proﬁluri ale unor persoane, de exemplu pentru a
determina preferințele clienților sau pentru ad-tracking

Principii de prelucare a datelor cu caracter personal
datele trebuie colectate în mod legal,
echitabil și transparent, în scopuri
determinate, explicite și legitime
Datele trebuie păstrate în siguranță.
Nu este posibilă colectarea pentru un
scop ce va ﬁ deﬁnit ulterior

Legalitatea colectării / prelucrării
CELE MAI COMUNE CAZURI ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI ÎN MOD LEGAL PRELUCRATE:

pentru îndeplinirea
unor obligații legale;

prelucrarea cu
consimțământul expres al
persoanei vizate;

cu scopul executării unui contract la
care persoana vizată este parte (e.g.
prelucrarea datelor necesare pentru
livrarea unui produs);

în interesul legitim urmărit de comerciant sau de o parte terță în anumite condiții.
Prelucrarea de date cu caracter personal care are drept scop marketingul direct poate ﬁ considerată ca ﬁind
desfășurată pentru un interes legitim, dacă se respectă legislația secundară în materia publicității și dacă
persoana vizată are posibilitatea de a cere încetarea unei astfel de prelucrări (opt-out).

Obținerea consimțământului persoanelor vizate
Consimțământul exprimat on-line trebuie să ﬁe cerut după
aﬁșarea unei politici clare și redactate în limbaj simplu. Căsuțele
pentru exprimarea acordului trebuie să nu ﬁe pre-bifate.
Se vor putea folosi pictograme în notiﬁcările sus-amintite. Cel
mai probabil, Comisia Europeană va stabili informațiile care se
vor reprezenta drept pictograme precum și aspectul acestora.
Consimțământul persoanelor vizate la prelucrarea datelor cu
caracter personal trebuie să ﬁe explicit, acordat printr-o acțiune
neechivocă.
Societățile comerciale vor trebui să depună eforturi pentru a
veriﬁca consimțământul dat de părinți pentru minorul sub 16 ani.
Pentru datele biometrice, genetice, medicale, privind religia,
orientarea sexuală, etc. și pentru datele privind săvârșirea unor
fapte penale sunt prevăzute reguli mai stricte privind obținerea
consimțământului și privind prelucrările de astfel de date.

Auditul Inițial de Conformitate
Conformitatea cu RGPD va trebui
implementată în structura și procedurile de
lucru ale societății (protejarea datelor prin
design) și toate excepțiile vor trebui aprobate
de la caz la caz (conﬁdențialitatea datelor
implicită).
În termeni practici, aceasta înseamnă că
societățile comerciale ar trebui să întreprindă
un audit de conformitate inițial, preferabil
urmat de veriﬁcări și actualizări periodice,
precum și să aibă o politică internă (inclusiv
procese de lucru) pentru protecția și
securitatea datelor.

Politica internă și politica de siguranță a datelor
În funcție de rezultatele auditului inițial,
societățile ar trebui să redacteze o
politică generală internă de protecție
a datelor, care să prevadă ﬂuxurile de
informații și procedurile ce trebuie
implementate pentru conformitatea cu
prevederile RGPD.

Societățile comerciale ar trebui să
redacteze o politică de siguranță a
datelor in conformitate cu RGPD și cu
legislația din materie care să includă și
potențiale protocoale în caz de incident
cibernetic (e.g. anunțarea autorității de
supraveghere a datelor, anunțarea
persoanelor afectate, etc.).

Obligații de ținere a evidențelor
PĂSTRAREA UNEI EVIDENȚE A ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE ESTE OBLIGATORIE PENTRU

sau

societățile cu peste

prelucrare date personale cu un

risc semniﬁcativ

250 de angajați

Obligații de evaluare a impactului
asupra protecției datelor
În funcție de gradul de risc al prelucrărilor, societățile ar
putea ﬁ obligate să realizeze un raport care identiﬁcă
riscurile aferente prelucrărilor și să propună soluții de
diminuare a riscurilor (evaluare de impact).
Listele cu activități pentru care este sau nu obligatorie
evaluarea de impact vor trebui publicate de autoritatea de
supraveghere.
Dacă evaluarea impactului asupra protecției datelor indică
faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat ce nu poate ﬁ
diminuat, va trebui notiﬁcată autoritatea de supraveghere.

Responsabilul cu protecția datelor
SOCIETĂȚILE CARE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL VOR FI
OBLIGATE SĂ DESEMNEZE UN RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR DACA:

practică „monitorizarea periodică și sistematică a persoanelor
vizate pe scară largă”;
prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date (date cu
caracter personal care dezvăluie originea etnică, date privind
sănătatea unei persoane condamnări penale, etc.);
aplicabil mai ales retailerilor care vând
echipamentele medicale, medicamente,
suplimente nutritive, arme de foc și
muniții, etc. și a celor care fac activități
ce presupun monitorizarea periodică și
sistematică a persoanelor vizate pe
scară largă, precum studii de piață cu
caracter recurent.

Responsabilul cu protecția datelor va
putea ﬁ un angajat sau acest serviciu va
putea ﬁ externalizat către o societate
specializată (precum ﬁrmele de
avocatură). Responsabilul cu protecția
datelor va putea lucra pentru mai multe
societăți comerciale în același timp.

Auditul Inițial ar putea identiﬁca necesitatea desemnării unui
Responsabil cu protectia datelor

Coduri de conduită, certiﬁcări și clariﬁcări
Prevederile actuale ale RGPD conțin
obligații pentru Comisia Europeană /
Autoritatea de Protecție a Datelor de a
elabora ghiduri și clariﬁcări precum și de
a aviza, în anumite condiții, coduri de
conduită și certiﬁcări pe ramuri de
industrie.

Deși asemenea instrumente
suplimentare vor lămuri multe dintre
zonele gri, dacă nu sunt elaborate până
la intrarea în vigoare a RGPD (25 mai
2018), societățile vor trebui să asigure
implementarea politicilor și intrarea în
conformitate pe baza unei interpretări
prudente și extensive a RGPD.

Ce poate face ARMO
ARMO poate susține membrii săi cu informații, sfaturi și ghiduri mai
detaliate pentru asigurarea conformității cu RGPD și poate sugera
consultanți competenți pentru elaborarea documentației / implementarea
schimbărilor necesare.
ARMO va reprezenta interesele membrilor săi în cadrul elaborării codurilor
de conduită ce vor viza domeniul retail-ului on-line.

Pe plan național, ARMO va propune norme legale de aplicare și/sau
clariﬁcare a RGPD, în funcție de speciﬁcul retail-ului on-line și de sugestiile
exprimate de membrii ARMO.
ARMO va analiza posibilitatea instituirii și derulări unui mecanism de
acreditare voluntar și de emitere a unui certiﬁcat de conformitate în
scopul aﬁșării acestuia de către persoanele acreditate.

Conținut realizat de

Firmă de avocatură de business recunoscută pe plan internațional, premiată în mod repetat
și recomandată de directoarele de specialitate, având o abordare inovatoare, creativă și
orientată către client.
www.maravela.ro

