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CURS FORMARE 
PROFESIONALĂ: 
REGULAMENTUL 

UE 2016/679 
ȘI DIRECTIVA 
UE 2016/680



   Organizator: Asociația InfoCons, beneficiar al proiectului 
Safe Harbor

   Locația: Baroul București, România

   Perioada: 26-28 februarie 2020 (21 h de curs)

   Acest curs de formare este replica cursului de formatori 
din cadrul proiectului Safe Harbor care a avut loc la Roma în 
perioada 18-20 septembrie 2019.

Traineri (în ordine alfabetică): 

Dr. Irina ALEXE; 
Av. Ana Maria BACIU; 
Av. Cătălin Ionuț DINU; 
Av. Florin Alexandru DUMITRESCU;
Dr. Eugen HURUBA; 
Av. Daniela ZAHARIA MANESCU; 
Av. Mary-Anca NEDELCU; 
Dr. Marius RADU; 
Dr. Daniel-Mihail SANDRU; 
Dr. Madalina VOICAN.



Module:

Prof. dr. Daniel-Mihail SANDRU
 Regulamentul EU 2016/679 – GDPR. 
Introducere în legislația europeană despre protecția 
datelor personale.
 Principiile de bază ale GDPR.
 Drepturile persoanelor vizate

Dr. Irina Alexe
 Autorități de supraveghere independente
 Responsabilul cu protecția datelor

Av. Anca Nedelcu
 Sancțiunile acordate în România de către au-
toritatea națională competentă de la intrarea în 
vigoare a regulamentului.
 Certificarea GDPR.
 Coduri de conduită în conformitate cu GDPR.

Av. Cătălin Ionuț DINU și av. Florin Alexandru 
DUMITRESCU
 Situații specifice pentru transferuri de date 
cu caracter personal către țări terțe sau organizații 
internaționale.
 Aplicarea normelor privind protecția datelor 
personale in instituțiile de învățământ

Av. Daniela Zaharia Manescu
 Comitetul european de protecție a datelor



Dr. Marius Radu
 Protecția extrajudiciară și judiciară a datelor cu 
caracter personal

Dr. Eugen Huruba
 Transferuri de date cu caracter personal către 
țări terțe sau organizații internaționale

Dr. Mădălina Voican
 Încălcarea securității datelor și măsuri speci-
fice în cazul unei asemenea încălcări. Studii de caz

Av. Ana Maria BACIU
 Evaluarea impactului asupra protecției datelor 
cu caracter personal și consultarea prealabilă

Rezultatele preconizate ale cursului de formare:

   - aprofundarea noțiunilor aferente Directivei UE 2016/680 
și Regulamentului UE 2016/679;
   - un nivel de încredere mutuală îmbunătățit între juriști, ca 
urmare a participării la evenimentele de formare în cooperar-
ea judiciară transfrontalieră;
   - o mai bună colaborare între formatori la diferite nivele;
   - mai mare conștientizare a necesităților de aplicare a Cartei 
drepturilor fundamentale a UE de către avocați și juriști, 
pentru a consolida protecția drepturilor fundamentale ale 
omului la nivelul Uniunii Europene.



 An EU operation to tackle gaps in 
cross-border cooperation of training 

providers

O operațiune a Uniunii Europene de 
combatere a lacunelor din cooperarea 

transfrontalieră a furnizorilor de formare

Scop

Obiective

Proiectul „Safe Harbor” 
urmărește să 
consolideze 
cunoștințele 
privind noua legislație 
referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter person-
al, prin formarea avocaților 
și a altor practicieni juridici 
din sistemul judiciar, deo-
arece aceștia sunt în primul 
rând abilitați să aplice și să 
interpreteze legea în scopul 
de a proteja cetățenii de 
abuzuri, încălcări sau leziuni 
ale drepturile lor funda-
mentale.

Contribuie la aplicarea 
efectivă și coerentă a Regu-
lamentului UE 2016/679 și a 
Directivei UE 2016/680.
  Formează   
  avocați și alți  
  practicanți 
juridici conform Regula-
mentului UE 2016/679 și 
Directivei UE 2016/680.
Îmbunătăţește cooperar-
ea transfrontalieră între 
furnizori de formare de 
diferite categorii/nivele.
Extinde legislația UE priv-
ind formarea profesională.



SCOP

      Proiectul „Safe Harbor” urmărește să consolideze cunoștințele privind 
noua legislație referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, 
prin formarea avocaților și a altor practicieni juridici din sistemul judiciar, 
deoarece aceștia sunt în primul rând abilitați să aplice și să interpreteze 
legea în scopul de a proteja cetățenii de abuzuri, încălcări sau leziuni ale 
drepturile lor fundamentale.

OBIECTIVE

 Contribuie la aplicarea efectivă și coerentă a Regulamentului UE 
2016/679 și a Directivei UE 2016/680.

 Formează avocați și alți practicanți juridici conform Regulamen-
tului UE 2016/679 și Directivei UE 2016/680.

 Îmbunătăţește cooperarea transfrontalieră între furnizori de 
formare de diferite categorii/nivele.

 Extinde legislația UE privind formarea profesională.

       Proiectul „Safe Harbor” își propune să acopere lacunele în cooperare 
între furnizorii de formare și, prin urmare, în formarea juridică europeană, 
pentru cei care o solicită. Prin urmare, proiectul propune standardizarea 
culturii și pregătirii juridice europene, în special într-un domeniu delicat 
precum este protecția datelor, care face tot mai mult obiectul unor 
di�cultăți de interpretare a numeroaselor încălcări a drepturilor datorate 
creșterii sectorului tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), a 
comerțului electronic etc.

     Aspectele inovatoare ale proiectului constau în formarea practicienilor 
juridici într-un sector de drept care s-a schimbat profund ca urmare a 
reformei (un regulament și o directivă europeană), prin stabilirea unei 
rețele de cooperare între sectorul public și cel privat din mai multe țări 
europene.



Cum gestionăm eficient datele personale?

     În prezent există viziuni diferite de abordare a gestionării datelor 
personale. Pe de o parte se observă o pierdere de încredere din partea 
utilizatorului �nal, din cauza multiplelor neînțelegeri în privința colectării 
și utilizării datelor sale cu caracter personal. Pe de altă parte, companiile 
au nevoie de datele personale pentru a-și optimiza strategiile de market-
ing, pentru a se diferenția de concurenții lor.
     Prin urmare, este esențial să restabilim o relație de încredere între utili-
zator și instituții. Acest lucru necesită găsirea unui echilibru corect între 
colectarea masivă de date realizată de companii și nivelul de servicii 
preconizat de utilizatori.

Dezvoltarea tehnologiei

    În ultimii ani a crescut nevoia unei protecții sporite a datelor cu caracter 
personal, pentru că schimbul și colectarea datelor au crescut expo-
nențial, iar informațiile personale făcute publice de către cetățeni 
continuă să crească. În plus, integrarea economică și socială, o 
consecință directă a funcționării pieței, a dus la o creștere considerabilă 
a �uxurilor de date transfrontaliere, chiar și la nivel digital, necesitând 
asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție.

    Regulamentul privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) și 
Directiva privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în 
scopul combaterii infracțiunilor (Directiva UE 2016/680) vor permite 
actualizarea și armonizarea cadrului de protecție a datelor în toate 
domeniile.

     Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) obligă 
microîntreprinderile să acorde o atenție sporită modului în care acestea 
colectează, utilizează și protejează datele cu caracter personal.



      Cea mai importantă obligație este legată de transparența necesară 
pentru obținerea, utilizarea și protejarea datelor cu caracter personal. 
Această cerință de transparență este prezentată în temeiul articolului 13 
din RGPD1 și cuprinde obligația de a furniza informații clare și concise 
persoanelor solicitante.

      Principiul responsabilității, conform articolului 74 din RGPD, obligă 
microîntreprinderile la demonstrarea conformității activităților acestora cu 
reglementările legislative în vigoare. 
           RGPD se aplică prelucrări datelor cu caracter personal de către microîn-
treprinderile stabilite în Uniunea Europeană (UE), dar și în afara acesteia.

     Variantele2 în care se aplică RGPD sunt următoarele:
   - compania dumneavoastră procesează date cu caracter personal și are
   sediul în UE, indiferent de locul în care se desfășoară prelucrarea efectivă 
a datelor;
   - compania dumneavoastră are sediul în afara UE, dar procesează date cu 
caracter personal în contextul furnizării de bunuri sau servicii către cetățeni 
din UE sau monitorizează comportamentul cetățenilor din UE.

     O companie are obligația să desemneze un responsabil cu protecția 
datelor2 atunci când:
   - monitorizează cetățeni periodic sau sistematic ori prelucrează categorii
   speciale de date;
   - prelucrează date ca activitate principală;
   - prelucrează date pe scară largă  

 ¹Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
²https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_ro.htm



Evoluţia tehnologică

      Dezvoltarea tehnologică constantă a făcut necesară înlocuirea unor 
metode de colectare, prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal 
învechite

      Dreptul de a � uitat: începând cu hotărârea Curții de Justiție din 13 mai 
2014, cererile de dezindexare a articolelor au supraîncărcat sediile Google 
și pe cele ale autorităților responsabile de protecția vieții private.
Protecția „dreptul de a � uitat” implică repercusiuni asupra dreptului la 
libertatea de exprimare și de informare. Problema este foarte delicată 
deoarece, prin contrastarea a două drepturi fundamentale - pe de o parte, 
protecția datelor și, pe de altă parte, dreptul la exprimare -, echilibrarea 
intereselor, care, din când în când, trebuiesc cântărite, nu poate � 
discreționară, ci trebuie să răspundă unor criterii precise (de exemplu, 
lipsa de interes public în achiziționarea de știri, și nu actualitatea știrilor).

      Date de dimensiuni mari (big data): pentru o lungă perioadă de timp, 
datele de dimensiuni mari reprezintă un adevărat mijloc de informare; 
datorită noilor tehnici de reidenti�care, potențialul acestora se extinde și 
la date anonime și nu se rezumă numai la cele adecvate pentru a identi�ca 
o persoană. Informațiile detaliate care rezultă din utilizarea acestor date 
pot aduce atingere vieții private a persoanei vizate.

      Rețelele de socializare: datorită utilizării pe scară largă a rețelelor de 
socializare, autoritățile publice au subliniat în repetate rânduri importanța 
sensibilizării utilizatorilor cu privire la utilizarea rețelelor de socializare, 
care, cum de multe ori se întâmplă pe Facebook, au un impact asupra 
reputației persoanelor și a relațiilor personale, ducând la o suprapunere 
între viața reală și viața digitală. În plus, odată introduse, datele scapă de 
sub controlul persoanelor la care se referă și împiedicarea diseminării sau 
obținerea unei ștergeri devine aproape imposibilă; de multe ori, datele 
sunt stocate pe serverele companiei care oferă serviciul, care le pot utiliza 
în scopuri comerciale, în scopuri de marketing și de pro�lare. Prin urmare, 
riscurile care apar nu se limitează la o încălcare a dreptului la con�dențiali-
tate, informațiile publicate pot �, de asemenea, folosite pentru a comite 
furtul de identitate, de urmărire a parolelor sau alte acreditări.



       În acest scenariu, o altă situație corespunde faptului că normele 
privind protecția datelor cu caracter personal în Europa nu sunt aceleași 
cu cele aplicabile în afara teritoriului Uniunii Europene.

       În Europa, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recu-
noscut ca un drept fundamental (Tratatul de la Lisabona și Carta dreptu-
rilor fundamentale a UE) și problema apare atunci când coordonatorul 
operatorului de date se a�ă pe teritoriul unui stat care nu prevede o disci-
plină la fel de justi�cată. Prin urmare, Regulamentul 2016/679 conține o 
clauză care va depăși problema dreptului de care trebuie ținut cont în 
cazul diferitelor reglementări, prin stabilirea unei discipline unice pentru 
orice persoană care oferă bunuri și servicii oricărui cetățean al Uniunii 
Europene, chiar dacă nu s-a stabilit pe teritoriul său.

       Din aceste considerente s-a născut ideea proiectului „Safe Harbor”, ce 
caută să abordeze problema delicată de formare juridică a practicienilor 
în domeniul dreptului european, pentru a spori cunoștințele de drept 
material și procedural al UE în domeniul speci�c al dreptului privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru o mai bună armonizare 
cu sistemele juridice naționale ale statelor membre.
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