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OPERATORUL

 Art. 4 pct. 7 din Regulament- operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau

împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării

sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul

Uniunii sau în dreptul intern;

 - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism

Rezultă așadar că, spre deosebire de persoana vizată, operatorul poate fi o persoană fizică / juridică sau o autoritate publică.

Intră în categoria operatorilor: societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, instituțiile publice, asociațiile și fundațiile, cabintele medicale,

cabinetele de avocatură, școlile și grădinițele, comunitățile religioase, asociațiile de proprietari, etc.

 -singur sau împreună cu alții

Operatorul poate să acționeze individual sau împreună cu altul/alții - cum este cazul operatorilor asociați

 -stabilește

Elementul care îl diferențiază de alți actori – cum ar fi persoana împuternicită, este aceea că el este cel care decide singur – stabilește singur –

cum se face prelucrarea de date.

 -scopurile și mijloacele

Operatorul este cel care stabilește de ce are loc prelucrarea și cum se efectuează aceasta.



OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

 Art. 24, intitulat Responsabilitatea operatorului, prevede:

 Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile

persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu

prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.

 Implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate

 O primă obligație care îi revine operatorului este aceea de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, de natură a garanta și a putea să demonstreze că prelucrarea este
legală.

 Art. 32 din Regulament, intitulat Securitatea prelucrării vine cu exemple concrete de măsuri tehnice și organizatorice pe care operatorii le pot lua, lista nefiind una exhaustivă.


 Aceste măsuri pot să constea în:


 - pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

 Pseudonimizarea reprezintă, conform definiției de la art. 4 pct. 5, prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume

persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și

organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 -capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;



APLICAREA PRINCIPIILOR PRIVACY BY DEFAULT ȘI PRIVACY BY DESIGN

 Regulamentul a introdus un element de noutate și anume privacy by default și privacy by design prin art. 25, care
prevede:
 Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, și natura, domeniul de aplicare, contextul
și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile
persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât
și în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea,
care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum
a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și
a proteja drepturile persoanelor vizate.
 Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt
prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

 Obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea sa.

 Obligația de a recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare

a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate

 Obligația de a respecta drepturile persoanei vizate



OPERATORII ASOCIATI

 Potrivit art. 26 din Regulament: În cazul în care doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopurile și
mijloacele de prelucrare, aceștia sunt operatori asociați.

 Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le

revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și

îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute de Regulament, prin intermediul unui acord între ei, cu

excepția cazului și în măsura în care responsabilitățile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.

 Acest Acord trebuie să cuprindă rolurile și raporturile respective ale operatorilor asociați față de persoanele vizate, iar

esența acestui acord este făcută cunoscută persoanei vizate.



PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ

 Potrivit definiției de la art. 4 pct. 8, persoană împuternicită de operator poate fi persoană fizică sau juridică,

autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 Principala asemănare dintre operator și persoana împuternicită este aceea că ambele prelucrează date cu caracter

personal

 Principala deosebire este aceea că persoana împuternicită nu prelucrează decât acele date puse la dispoziție de către

operator și efectuează prelucrarea în liniile și limitele trasate de către acesta.

 Persoana împuternicită de operator nu recrutează o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o

autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizații generale scrise, persoana

împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea

altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecții față de aceste

modificări.



PERSOANA VIZATĂ

 Potrivit definiției din Regulament - art. 4 pct.1, persoana vizată este o persoană fizică identificată sau

identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special

prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un

identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,

psihice, economice, culturale sau sociale.


