RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR -DPO
AVOCAT BUDUȘAN LUIZA

DPO -RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR
Responsabilul cu protecția datelor reprezintă o persoană care are atribuții de supraveghere a modului în care operatorul sau persoana
împuternicită își indeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului.

Situații când este necesară numirea unui responsabil cu protecția datelor




Există situații în care este obligatorie desemnarea un responsabil cu protecția datelor. Aceste situații sunt prevăzute de art. 37 din Regulament:

(a) când prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor
jurisdicționale;


(b) când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin
natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau


(c) când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor
categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.


Potrivit art. 37. alin. 5 Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate
în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile stabilite de Regulament.




DPO poate proveni din randurile angajatilor operatorului sau poate fi contractat extern.

FUNCȚIA ȘI SARCINILE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA
DATELOR



Art 38 intitulat Funcția responsabilului cu protecția datelor face următoarele mențiuni:

Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de
protecția datelor cu caracter personal.



Orientările vin și cu exemple de obligații care îi revin în acest sens operatorului și persoanei împuternicite:



-responsabilul este invitat să participe în mod regulat la ședințele conducerii la nivel înalt și la nivel mediu



-prezența responsabilului este recomandată în cazul în care se iau decizii cu implicații asupra protecției datelor; toate informațiile relevante trebuie să îi fie trimise în timp util acestuia

-avizului responsabilului trebuie să i se acorde o importanță deosebită; în caz de dezacord, grupul de lucru recomandă, ca bună practică, documentarea motivelor pentru care nu a fost urmat
avizul responsabilului;




-responsabilul trebuie să fie consultat de îndată ce a avut loc o încalcare a securității datelor sau un alt incident;




Idem, pag. 13;
Responsabilul cu protectia datelor are nevoie de :



-sprijin activ al funcției responsabilului din partea managementului superior



-timp suficient pentru îndeplinirea sarcinilor



-sprijin în ceea ce privește resursele financiare și infrastructura



-informarea tuturor angajaților, astfel încât să se asigure că este cunoscută existența și funcționarea responsabilului



-pregatire continuă, pentru ca acesta să fie la curent cu evoluțiile în domeniu.



Idem, pag. 14

INDEPENDENTA RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
Art. 38 alin 3, Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în
ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru
îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei
împuternicite de operator.


Potrivit art 38. alin. 5, Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea
sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.


Obligația de confidențialitate este una dintre cele mai importante obligații care îi revin acestuia. Această obligație privește atât datele cu caracter personal la
care are acces în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin - de regulă, este vorba despre toate categoriile de date prelucrate la nivelul organizației – cât și
arhitectura internă a sistemului de prelucrare al acestora: măsurile tehnice și organizatorice luate la nivel intern pentru a se asigura conformarea cu Regulamentul,
politicile-evident, cu excepția acelora care trebuie să aibă un caracter public.




Obligația de confidențialitate există indiferent dacă responsabilul este un angajat al operatorului sau al persoanei împuternicite, ori dacă el este numit extern.

Art. 38 alin. 6, a- conflictul de interese: Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana
împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.


SARCINILE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR



Art. 39 din Regulament cuprinde sarcinile care îi revin responsabilului cu protecția datelor:



Astfel, responsabilul cu protecția datelor are, cel puțin, următoarele sarcini:

(a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de
prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern
referitoare la protecția datelor;


(b) monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor
și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv
alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și
auditurile aferente;


(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării
acesteia;





(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv
consultarea prealabilă menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

