REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR

ÎN DOUĂSPREZECE PUNCTE
O reglementare
unificată
Drepturi
consolidate și noi
drepturi consacrate

Numirea unui ofițer de
protecția datelor

cu aplicare directă din
data de 25 mai 2018 în
întreaga UE

O sferă de aplicare
extinsă
La orice prelucrare realizată de o
entitate stabilită pe teritoriul UE,
indiferent dacă prelucrarea se
realizează sau nu în UE.
La orice prelucrare de date
referitoare la orice rezident
european, chiar dacă responsabilul
de prelucrare sau persoana
împuternicită de operator nu este
stabilită în UE (extrateritorialitate).

Obligatorie (art.37) sau
recomandată cu tărie.

Dreptul de a fi uitat, la
portabilitate, la limitarea
prelucrării datelor..

Notificarea
obligatorie a
breșelor de
securitate

Protecția datelor încă
de la concepere și în
mod implicit
Instituirea măsurilor tehnice și
organizaționale adecvate.
Numai datele necesare trebuie
prelucrate.

LBreșele de securitate vor
trebui notificate de către
responsabilul de prelucrarea
datelor autorității de control,
în cel mai scurt timp și, dacă
este posibil, după 72 de ore
de la informarea în acest
sens, dacă nu sunt riscuri
pentru persoanele vizate.

O schimbare de
logică cu
„accountability”
Reglementarea precedentă se
baza pe noțiunea de
„formalități prealabile”/control
prealabil. Regulamentul se
bazează pe o logică de control
ulterior. Trebuie așadar să fim în
măsură să demonstrăm această
conformitate în orice moment.

O responsabilizare
sporită a persoanei
împuternicite
Pe lângă datoria de consiliere,
persoana împuternicită va
trebui să țină un registru specific
al prelucrărilor și să pună în
aplicare „măsuri tehnice și
organizaționale adecvate.”

Analize de impact

Sancțiuni
înăsprite

până la 20.000.000 de euro și
până la 4% din cifra de afaceri
anuală totală la nivel mondial
din exercițiul precedent.

Date sensibile
extinse
Acestea cuprind acum date
genetice și biometrice. Interdicția
prelucrării datelor sensibile
rămâne principiul.

O definiție a
datelor de sănătate
Toate datele care sunt
raportate despre starea de
sănătate a unei persoane vizate,
care dezvăluie informații despre
starea de sănătate fizică sau
mentală din trecut, prezent sau
viitor a persoanei respective.
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pentru prelucrările susceptibile să
genereze un risc ridicat pentru
drepturi și libertăți: Elaborarea
profilurilor, prelucrare la scară
largă a datelor „sensibile”...

