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Transparența și dreptul la informare

transparența - principiu
operatorul are obligația de a furniza
informații (art.13 -14)

comunicări

drept de acces - art.15
drept la rectificare - art.16
dreptul la ștergerea datelor - art.17
dreptul la restricționarea prelucrării - art.18
notificarea restricționării sau șetrgerii -- art.19
dreptul la portabilitatea datelor - art.20
dreptul la opoziție - art.20
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automatizată - art.21
informarea cu privire la incidentele de
securitate - art.34
dreptul de a retrage consimțământul - art.7 alin.(3)
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Transparența

informații și comunicări
formă concisă,
transparentă,
inteligibilă și
ușor accesibilă,

utilizând un limbaj clar și simplu,
în special pentru orice informații adresate în mod specific unui copil.
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Transparența și dreptul la informare
cum?
în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic
la solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal,
cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace

fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii
poate fi prelungit cu două luni ținându-se seama de

complexitatea
numărul cererilor

persoana vizată este informată în termen de o lună de la primirea cererii
inclusiv cu privire la motive
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Transparența și dreptul la informare

operatorul informează persoana vizată

fără întârziere
și în termen de cel mult o lună
de la primirea cererii

cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri

posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
posibilitatea de a introduce o cale de atac judiciară
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Transparența și dreptul la informare
gratuit
dacă cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive,
în special din cauza caracterului lor repetitiv,
taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative

refuz să dea curs cererii

operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau
excesiv al cererii
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Transparenta si dreptul la informare
în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice,
operatorul poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a
confirma identitatea persoanei vizate

doar pentru comunicare (art.15-22)

Problemă:
termen de păstrare a datelor? (referitor la exercitarea dreptului)

Prelucrarea care nu necesită identificare - art.11
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dreptul la informare- art.13

informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
sunt colectate de la persoana vizată
1.identitatea și datele de contact ale operatorului (ale reprezentantului)
2. datele de contact ale DPO (după caz)

3. scopurile prelucrării, precum și temeiul juridic al prelucrării
4. dacă este cazul, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță
5. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
6. dacă este cazul, intenția de a transfera date cu caracter personal către
o țară terță și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul
adecvat sau o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare
și la mijloacele de a obține o copie a acestora +
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dreptul la informare- art.13
în momentul obținerii datelor (I)
7. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal (criteriile utilizate
pentru a o determina);
accesul la date
8. existența dreptului de a solicita operatorului

rectificarea
ștergerea

restricționarea prelucrării
dreptului de a se opune prelucrării
dreptului la portabilitatea datelor
9. existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment (când
prelucrarea se bazează pe acesta), fără a afecta legalitatea prelucrării
10. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
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dreptul la informare- art.13
în momentul obținerii datelor (II)
11.dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă
o obligație legală sau
contractuală sau
o obligație necesară pentru încheierea unui contract

precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu
caracter personal
și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații
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dreptul la informare- art.13
în momentul obținerii datelor (III)
12. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,
informații pertinente privind logica utilizată
și privind importanța și consecințele preconizate ale unei
astfel de prelucrări pentru persoana vizată
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dreptul la informare- art.13
în momentul obținerii datelor (IV)
În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, furnizează

înainte de această prelucrare ulterioară
informații privind scopul secundar respectiv
orice informații suplimentare relevante
(perioada de stocare, existența drepturilor,
inclusiv la retragerea consimțământului, de a se
adresa ANS, dacă furnizarea datelor reprezintă
o condiție și dacă există un proces decizional
automatizat)
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dreptul la informare - art.13

nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată
deține deja informațiile respective
operatorul este obligat să demonstreze
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dreptul la informare- art.14
informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
nu au fost obținute de la persoana vizată
1.identitatea și datele de contact ale operatorului (ale reprezentantului) - idem
2.datele de contact ale DPO (după caz) - idem
3.scopurile prelucrării, precum și temeiul juridic al prelucrării - idem
4.categoriile de date cu caracter personal vizate - nou
5.destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal - idem;
6.dacă este cazul, intenția de a transfera date cu caracter personal către
o țară terță și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul
adecvat sau o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare
și la mijloacele de a obține o copie a acestora - idem
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dreptul la informare- art.14
informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
nu au fost obținute de la persoana vizată (suplimentar)
7.perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal (criteriile utilizate
pentru a o determina);
8.dacă este cazul, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță (!)

9.existența dreptului de a solicita operatorului

accesul la date
rectificarea
ștergerea
restricționarea prelucrării

dreptului de a se opune prelucrării
dreptului la portabilitatea datelor
10.existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment (când
prelucrarea se bazează pe acesta), fără a afecta legalitatea prelucrării
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11.dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
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dreptul la informare- art.14
informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
nu au fost obținute de la persoana vizată
12.sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă
acestea provin din surse disponibile public (nou)

13.existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,
informații pertinente privind logica utilizată
și privind importanța și consecințele preconizate ale
unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată
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dreptul la informare- art.14
informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
nu au fost obținute de la persoana vizată
furnizarea informațiilor
într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal,
dar nu mai mare de o lună,
cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară
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dreptul la informare- art.14
informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal
nu au fost obținute de la persoana vizată
În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, furnizează

înainte de această prelucrare ulterioară
informații privind scopul secundar respectiv
orice informații suplimentare relevante
(perioada de stocare, existența drepturilor,
inclusiv la retragerea consimțământului, de a se
adresa ANS, dacă furnizarea datelor reprezintă
o condiție și dacă există un proces decizional
automatizat)
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dreptul la informare
Art.13

Art.14

identitatea și datele de contact ale operatorului (ale reprezentantului)

X

X

datele de contact ale DPO (după caz)

X

X

scopurile prelucrării, precum și temeiul juridic al prelucrării

X

X

dacă este cazul, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță

X

x
X

categoriile de date cu caracter personal
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

X

X

dacă este cazul, intenția de a transfera date cu caracter personal către o țară terță

X

X

perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

x

x

existența dreptului de a solicita operatorului accesul la date/rectificarea/ștergerea/restricționarea

x

x

dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

x

x

dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

x

x

x
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dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală/contractuală

sursa din care provin datele cu caracter personal
existența unui proces decizional automatizat

x

x
x
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dreptul la informare - art.14

nu se aplică dacă
persoana vizată deține deja informațiile
furnizarea se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate,
în special în cazul prelucrării în scopuri privilegiate (sub rezerva art. 89)
sau în măsura în care obligația de informare este susceptibil să facă imposibilă sau
să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării,
operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele
legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului
obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de lege care prevede
măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul
unei obligații statutare de secret profesional reglementate de lege
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