Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
Comisia Europeană a semnalat, în anul 2012,
necesitatea
actualizării
cadrului
normativ
european aplicabil în domeniul protecţiei datelor
și a propus noi reguli utilizând ca instrument
normativ regulamentul.

Dreptul de a fi uitat cu aplicabilitate în mediul
on-line este consacrat expres.

Regulamentul mai prevede şi un drept nou, cel la
portabilitatea datelor - mai exact posibilitatea
persoanelor vizate de a cere transferarea datelor
Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la un alt operator de date.
pe 25 mai 2016, iar prevederile lui vor fi
aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.
Regulile stabilite de Regulament vor fi aplicabile
tuturor operatorilor de date, indiferent de locul
Deşi principiile şi obiectivele principale stabilite unde sunt stabiliţi aceştia, în anumite condiţii.
de Directiva 95/46/CE rămân valabile, scopul
principal al Regulamentului este acela de a Astfel, în măsura în care bunurile sau serviciile
adapta şi actualiza aceste principii în acord cu oferite de o companie aflată în afara UE, care
evoluţia tehnologiei.
presupun prelucrarea datelor personale, sunt
adresate în mod vădit şi cetăţenilor Uniunii
Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, Europene, regulile stabilite de Regulament îi vor
direct aplicabile în toate statele membre ale fi aplicabile şi acestei companii.
Uniunii, destinat protejării mai eficiente a vieţii
private a persoanelor fizice de pe teritoriul
Uniunii Europene.
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Principiile şi regulile stabilite de Regulament
privesc un drept fundamental al persoanei –
dreptul la protecţia datelor personale, garantat
de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a
UE şi art. 16 al Tratatului UE.
Prevederile
Regulamentului
consolidează Domeniul de aplicare:
 este direct aplicabil în toate statele
drepturile
garantate
persoanelor
vizate
membre UE
(persoanele ale căror date sunt prelucrate).
 protejează
drepturile
tuturor
persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE,
Astfel, dreptul la informare este extins, în sensul
indiferent de situarea geografică a
că persoanele vizate pot obţine de la operatorul
operatorului de date
de date informaţii mai clare şi cuprinzătoare cu
 extinde sfera de aplicare şi asupra
privire la scopul şi temeiul legal în care se
prelucrează datele personale, perioada de operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în
stocare a acestora şi drepturile de care măsura în care bunurile şi/sau serviciile
acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate
beneficiază.
pe teritoriul UE

Scopul Regulamentului este să contribuie la
asigurarea unei zone de libertate, securitate şi
justiţie pe teritoriul Uniunii Europene, o zonă în
care este asigurat atât progresul economic şi
social, cât şi binele individual.

Regulamentul priveşte atât companiile aflate pe
teritoriul Uniunii Europene, cât şi cele din afara
acestui spaţiu care prelucrează, însă, date
personale pentru a oferi bunuri şi servicii
persoanelor aflate pe teritoriul Uniunii Europene,
indiferent dacă bunurile şi serviciile respective
Regulile şi principiile stabilite de Regulament sunt condiţionate sau nu de efectuarea unei
protejează viaţa privată a tuturor persoanelor plăţi.
aflate pe teritoriul Uniunii Europene, ale căror
date personale sunt prelucrate de companii Importantă este intenţia companiei de a oferi în
/persoane fizice/instituţii/orice alte entităţi de mod efectiv bunuri şi/sau servicii persoanelor
drept public sau privat.
aflate pe teritoriul UE.
Aceste reguli şi principii sunt aplicabile tuturor Pentru a identifica intenţia de a oferi bunuri sau
persoanelor, indiferent de cetăţenia acestora sau servicii pe teritoriul Uniunii Europene sunt
de reşedinţă (în interiorul UE).
analizaţi mai mulţi factori, cum ar fi: utilizarea
limbii oficiale a unuia dintre statele membre,
Operatorilor de date le este oferită posibilitatea posibilitatea de a plăti în euro sau altă monedă
de a interacţiona cu o singură autoritate de oficială a statelor membre ori de a livra
supraveghere, respectiv cea din statul membru în produsele comandate pe teritoriul UE sau orice
care este stabilit sediul principal al operatorului alte asemenea indicii.
de date.
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De asemenea, Regulamentul va fi aplicabil şi Excepţii:
companiilor aflate în afara Uniunii Europene în
 prevederile Regulamentului nu vor fi
măsura în care prelucrarea de date efectuată
aplicabile prelucrărilor efectuate în scopul
presupune
monitorizarea
comportamentului
prevenirii, cercetării şi urmăririi penale a
persoanelor aflate pe teritoriul UE.
infractorului sau executarea sancţiunii
penale. În cazul acestora vor fi aplicabile
O astfel de monitorizare presupune, spre
prevederile unei reglementări naţionale în
exemplu, urmărirea comportamentului în mediul
aplicabilitatea Directivei (UE) 2016/680,
on-line, inclusiv folosirea unor tehnici ulterioare
(care face parte din acelaşi „pachet
de prelucrare a datelor cum ar fi crearea de
legislativ” cu Regulamentul UE 2016/679).
profiluri. Astfel de tehnici sunt folosite pentru a
 Regulamentul nu va fi aplicabil activităţilor
stabili
preferinţele
persoanelor,
aflate în afara dreptului Uniunii – aici se
comportamentele şi atitudinile acestora.
încadrează şi prelucrările de date
referitoare la securitatea naţională a
statelor membre şi relaţiile externe.
 Regulamentul
nu
va
fi
aplicabil
prelucrărilor de date efectuate de o
persoană fizică în cadrul unei activităţi
exclusiv personale.
 Activităţile cuprinse în ultima excepţie
sunt unele strict personale şi exclud orice
legătură cu profesia sau cu orice activitate
comercială. Sunt incluse în această
excepţie, spre exemplu, corespondenţa
personală prin e-mail, socializarea în
mediul on-line şi orice altă asemenea
activitate.

Pentru persoanele vizate:
Sunt consolidate drepturile garantate persoanelor şi sunt introduse drepturi noi:
 dreptul de a fi uitat
 dreptul la portabilitatea datelor
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