Drepturile persoanelor

1.Dreptul de a fi informat

GDPR prevede că operatorul trebuie să realizeze informarea persoanei vizate astfel:
•
•
•
•

într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă;
utilizând un limbaj clar și simplu;
în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic;
la solicitarea personei vizate, informațiile pot fi prezentate oral;

•

informarea trebuie să fie gratuită.

Pentru ca activitatea să fie conformă GDPR, trebuie să comunicați:
•
•
•
•
•

Ce date stocați?
În ce scop veți colecta datele?
Unde vor fi colectate?
Cum vor fi gestionate?
Cine are acces la date?

2. Dreptul la acces
GDPR va proteja persoanele de dreptul de a sti CE, DE UNDE, DE CINE SI DIN CE MOTIVE sunt colectate datele lor, acest
lucru conferind transparență sistemului de procesare al datelor.
O persoană va putea sa contacteze procesatorii de date si sa solicite, gratuit, copii complete digitizate despre ceea ce a
fost colectat despre ele si despre modul în care au fost compilate. Persoanele vizate au dreptul sa primeasca copii usor
transmisibile ale tuturor datelor lor.

3. Dreptul la corectare
GDPR solicită dreptul de a realiza modificări ale datelor inexacte. De exemplu, dacă deții date cu caracter personal
incorecte sau inexacte și vrei să le distribui unei alte organizații, trebuie să îi informezi despre lipsa de acuratețe a
datelor, astfel încât să le corecteze în registrul lor.
Când pot fi rectificate datele personale?
Persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor personale, în cazul în care acestea sunt inexacte sau
incomplete și în special când datele personale nu au fost colectate direct.
Perioada de timp alocată de regulament pentru rectificarea datelor este de maxim o lună, cu posibilitatea extinderii la
două luni, în condiții speciale. În cazul în care nu se iau măsuri ca răspuns la o cerere de rectificare, trebuie ca persoana
vizată să fie informată de cauzele speciale existente și în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, trebuie să știe că are
dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și la o cale de atac.

4. Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină și să reutilizeze datele lor personale în scopuri proprii în
cadrul diferitelor servicii. Acest drept permite mutarea, copierea sau transferul datelor personale cu ușurință de la un
mediu IT la altul, într-un mod sigur.
Dreptul la portabilitatea datelor se aplică numai în cazul în care:
a) Persoana poate obține datele furnizate operatorului, într-un format structurat, care poate fi citit automat, dacă:
•
•

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate
dacă se bazează pe consimțământ ori pe un contract la care este parte

b) Persoana vizată poate cere ca datele sale personale să fie transmise direct de la un operator la altul, dacă este fezabil
tehnic.

5. Dreptul de a fi uitat
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc,
fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația corelativă de a șterge aceste date în una dintre urmatoarele
situații:
Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
•
•
•
•
•

Persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea;
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale
pentru copii.
Persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrare, respectiv operatorul nu are o obligație legală și nu justifică un interes legitim;

Excepții
Ștergerea datelor nu se aplică când procesarea datelor personale este necesară pentru:
•
•

Dreptul la libertatea de exprimare și la informare
Respectarea unei obligații legale
1. Legea Uniunii Europene
2. Legea națională din țara operatorului

•

Îndeplinirea unei sarcini în interes public

1. În domeniul sănătății publice
2. În scopul arhivării în interes public

3. În scopuri de cercetare științifică sau istorică și scopuri statistice cu precizări specifice
•

În exercitarea sarcinilor autorităților publice

•

Stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

6. Dreptul la obiecție
Unul dintre principalele drepturi ale persoanei vizate, stipulate de GDPR este dreptul la obiecții sau de a se opune
anumitor tipuri de prelucrări.
Care sunt aceste tipuri de prelucrări ale persoanelor vizate?
Conform Articolului 21, persoana vizată are dreptul de a se opune la:
•
•
•
•

prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;
prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.
prelucrarea datelor prin mijloace automate;
prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri.

Exceptii:
Dacă scopul primar al procesării datelor personale este de natură legală sau în interesul legitim al organizației noastre –
în momentul în care primim vreo obiecție legată de natura acestor procesări, trebuie să încetăm prelucrarea datelor
respective numai dacă nu putem demonstra cu claritate că prelucrarea se face pentru stabilirea, exercitarea sau
apărarea revendicărilor legale. Toate acestea trebuie explicate clar și concis persoanei vizate care a ridica vreo obiecție.
Dacă facem procesarea de date personale în scop de marketing direct, trebuie să încetăm orice operațiune de prelucrare
de îndată ce primim o obiecție. În aceste situații nu există excepții sau motive de refuz pentru luarea în considerare a
unei obiecții. Trebuie să răspundem obiecțiilor împotriva procesării în scopuri de marketing direct cât mai rapid și în mod
gratuit. Chiar dacă în anumite circumstanțe a existat un consimțământ inițial pentru prelucrarea datelor, ridicarea unei
obiecții explicite pentru interzicerea prelucrării datelor personale în scopuri de marketing direct trebuie acceptată fără
întârziere și comunicată persoanei vizate ”în mod clar și separat de orice altă informație”. Toate aceste condiții trebuie
stipulate de la bun început, chiar prin contractul de confidențialitate.
Dacă procesăm date personale în scopuri legate de cercetare științifică sau istorică, sau în scopuri statistice, persoanele
fizice trebuie să aibă “motive legate de situația lor particulară” pentru a-și exercita dreptul de a se opune prelucrării în
scopuri de cercetare. Dacă scopul principal al proiectului de cercetare este legat în mod direct de îndeplinirea unei
sarcini de interes public, nu suntem obligați să ne conformăm unei obiecții față de prelucrarea datelor. Evident că
această situație și motivarea clară și precisă a naturii cercetării trebuie comunicate în cel mai scurt timp persoanei vizate
care s-a opus prelucrării.

7. Dreptul la restricționarea procesării
GDPR definește acțiune, orice formă de procesare automată destinată să evalueze anumite aspecte personale ale unei
persoane, în special pentru a le analiza sau a prezice:

•
•
•
•
•
•
•

performanța la locul de muncă;
situația economică;
starea de sănătate;
preferințele personale;
fiabilitatea;
comportamentul;
locația;

•

deplasările.

Dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea
prelucrării într-unul dintre cazurile:
•
•
•
•

se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor
în cauză;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricţionarea utilizării lor;
ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le
solicită pentru o acțiune în instanţă;
persoana vizată s-a opus prelucrării (Articolul 21, Alineatul 1) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

8. Dreptul de a contesta luarea de decizii în baza prelucrării automate
Controlorii de date trebuie să acționeze pentru a oferi persoanelor vizate să-și exprime opiniile și să conteste o decizie.
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei
prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale
personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus (punctul a).
Dreptul se aplică tuturor deciziilor automate? Nu.
Dreptul nu se aplică în cazul în care decizia:
•
•
•
•

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și persoana fizică;
este autorizată prin lege (de exemplu, în scopuri de fraudă sau prevenirea evaziunii fiscale)
pe baza consimțământului explicit. (Articolul 9, Alineatul (2));
atunci când o decizie nu are un efect legal sau similar semnificativ asupra unei persoane.

