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ATELIER DE GDPR
LECTOR AV.DIANA-FLAVIA BARBUR, BAROUL CLUJ

ATELIERUL NR. 3
1. Dreptul la transparență și informare
2. Dreptul de acces
3. Dreptul la rectificare
4. Dreptul la restricționarea prelucrării
5. Dreptul la opoziție
6. Dreptul la ștergerea datelor
7. Dreptul privind procesul decizional automat
8. Dreptul la portabilitate
1. Dreptul la transparență și informare
Persoana vizată are dreptul să fie informată de către operator cu privire la orice prelucrare de date
cu caracter personal care o privește.
Art. 12 din Regulament stabilește în sarcina operatorului obligația ca acesta să ia măsuri adecvate
pentru a furniza persoanei vizate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă,
utilizând un limbaj clar și simplu, în special pentru orice informații adresate în mod specific unui copil.
Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în
format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca
identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
Dreptul persoanei vizate de a fi informată corespunde obligației similare a operatorului de a o
informa pe aceasta. El diferă de celelalte drepturi prin aceea că se exercită implicit, fără să existe o solicitare
venită din partea persoanei vizate.

Conținutul informării
Informarea trebuie sa cuprinda:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
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(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, daca operatorul are un astfel de
responsabil;
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
(d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f), interesele legitime urmărite de
operator sau de o parte terță;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o
organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat
sau, în cazul transferurilor, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a
obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.
(g) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil,
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(h) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea
prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
(i) atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, existența dreptului de a
retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(j) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(k) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o
obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să
furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei
obligații;
(l) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în
cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele
preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Informarea persoanei vizate prin stratificare
Cea mai bună variantă pe care o pot alege operatorii este aceea a declarațiilor sau avizelor de
confidențialitate stratificate, adică separate, prezentate persoanei vizate pe rând.
Astfel, primul strat/prima modalitate ar trebui să includă detalii cu privire la scopurile prelucrării,
identitatea operatorului și o descriere a drepturilor persoanei vizate; în plus, ar trebui să conțină informații
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despre acea prelucrare care are cel mai mare impact asupra persoanei vizate și ar putea să o surprindă pe
aceasta. Practic, din primul strat, persoana vizată ar trebui să înțeleaga care sunt consecințele prelucrării
datelor sale cu caracter personal.
Celelalte straturi trebuie să conțină restul elementelor sau informațiilor necesare.

2. Dreptul de acces:
Pe lângă dreptul de a fi informată, persoana vizată are și dreptul de acces, drept prevăzut de art.
15 din Regulament.
Dreptul de acces reprezintă dreptul de a obține, din partea operatorului de date, o confirmare că
se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are și acces la datele
respective și la următoarele informații:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează
să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter
personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal
ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului
de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații
disponibile privind sursa acestora;
(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în
cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele
preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Operatorul îi furnizează persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă,
bazată pe costurile administrative.
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3. Dreptul la rectificare
Dreptul la rectificare prevăzut de art. 16 din Regulament.
Potrivit acestuia, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În această manieră,
datele cu caracter personal prelucrate de către operator sunt actualizate, fiind respectat unul dintre
principiile prelucrării datelor, și anume principiul exactității lor.

4. Dreptul la restricționare
Potrivit acestui drept, persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice
exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând
în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată
i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei
vizate.

5. Dreptul la opoziție
Dreptul la opoziție este reglementat de art. 21 din Regulament.
Practic, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația
particulară în care se află, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) sau lit. f) sau al art. 6 alin. (1) a datelor
cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță.
O situație specială prevăzută de Regulament este atunci când prelucrarea datelor cu caracter
personal are drept scop marketingul direct. În acest caz particular, persoana vizată are dreptul de a se opune
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în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de
profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

6. Dreptul la ștergere
Potrivit art. 17 din Regulament:
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 de a șterge datele cu
caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt
temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime
care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul
articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) 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;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății
informaționale

7. Proces decizional automatizat
Potrivit art. 22 din Regulament, persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
De la prevederile de mai sus există și unele excepții; astfel, ele nu se aplică în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator
de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale
persoanei vizate; sau
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(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

8. Dreptul la portabilitate
Dreptul la portabilitate este prevăzut de art. 20 din Regulament.
Potrivit acestui drept, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o
privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi
citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se bazează
pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter
personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de
vedere tehnic.

