APLICARE TERITORIALĂ

DATE PERSONALE

JUCĂTORII

CATEGORII SPECIALE DE DATE

Persoane
vizate

Apartenența
sindicală

Credințe religioase
sau filozofice

Opinii
politice

Operatori de date
Operatori împuterniciți

Identificat

Identificabil

Originea rasială
sau etnică

Date
genetice

Autorități de
Supravegere

Operatoriilor cu sediul in UE
Operatorilor care nu au sediul in UE

Viață
sexuală

Sănătate

Date
biometrice

RESPONSABILITAȚILE OPERATORILOR ȘI ALE ÎMPUTERNICIȚILOR

Oferă de bunuri sau servicii sau sunt
implicați în monitorizare, în cadrul UE.

Securitate

LEGALITATEA PRELUCRĂRII
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal trebuie să se facă pentru "scopuri
specificate, explicite și legitime" - cu
consimțământul persoanei vizate sau necesare
pentru:
• executarea unui contract
• respectarea unei obligații
legale
• protejarea intereselor
vitale ale persoanelor
• sarcină în interes public
• interese legitime

CONSIMȚĂMĂNT

Responsabil
protecția datelor
Desemnați un DPO dacă
activitatea principală
implică monitorizarea sau
prelucrarea regulată a
cantităților mari de date cu
caracter personal.

Protecția
datelor prin
proiectare

Înregistrarea activităților
de prelucrare a datelor

Asigurarea protecției
datelor încă din
stadiul de proiect

Evaluarea
de impact

Menținerea unui registru
documentat al tuturor
activităților care implică
prelucrari ale datelor cu
caracter personal

Pentru situații
cu risc ridicat

NOTIFICAREA BREȘELOR

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Decizii
automate,
profilare

Consimțământul
trebuie să fie dat în
mod liber, specific,
informat și lipsit de
ambiguitate.

Breșa de securitatel reprezintă "o încălcare
a securității care duce la distrugerea,
pierderea, modificarea, dezvăluirea
neautorizată sau accesul la datele
personale transmise, stocate sau prelucrate
în alt mod, în mod accidental sau ilegal".

GDPR

Dreptul de a nu fi supus
unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automată,
inclusiv pe profilare.

SANCTIUNI

Dacă implică un risc risc ridicat de confidențialitate se
notifica persoanele vizate
Notifică autoritățile de supraveghere nu mai târziu de
72 de ore de la descoperire.

TRANSFER INTERNAȚIONAL DE DATE

Transparență

Acces și
Rectificare

Dreptul de a fi
uitat

Specificarea scopului
și minimizarea

www.ascpd.ro

Nivel adecvat de
protecție a datelor

AMENZI
Până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de
afaceri anuală globală. Încălcări mai puțin grave:
până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de
afaceri anuală globală anuală.

Dreptul la
portabilitatea
datelor

CĂI DE ATAC JUDICIARE EFICIENTE:
Despăgubiri pentru
prejudicii materiale și
nemateriale

Reguli
corporatiste
obligatorii

Workforce awareness training by Prof. Daniel J. Solove

Privacy
Shield

Clauzele
contractuale
strandard

www.teachprivacy.com

