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Introducere 

GDPR aplicat  nu este un titlu ales la întâmplare. În doar câteva cuvinte, 
autorii ajută cititorul să înţeleagă imediat la ce să se aştepte: la etape de urmat de 
către cei interesaţi, sau vizaţi direct în aplicarea corectă a prevederilor 
Regulamentului 679/2016 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - pe care îl vom denumi 
„Regulamentul” şi la care ne vom referi inclusiv utilizând acronimele GDPR – 
formă consacrată în limba engleză sau RGPD – formă consacrată în limba română) 
a fost pus în aplicare şi, aproape firesc, a ridicat şi ridică, în continuare, probleme în 
priveşte implementarea sa efectivă în organizaţii şi instituţii de orice tip. 

Deşi au avut la dispoziţie doi ani de pregătiri pentru implementarea 
Regulamentului, unii operatori au tratat cu relaxare aplicarea acestuia, considerând, 
poate, că şi acest Regulament va avea aceeaşi “soartă” ca alte legi şi regulamente 
asemănătoare (“s-a dat, dar nu-l va aplica nimeni”), alţii au încercat să se 
conformeze, dar au întâmpinat dificultăţi serioase, datorită lipsei unei 
“infrastructuri” formată din instrumente clare, detaliate, care să poată fi folosite cu 
uşurinţă, fie de operatori, fie de persoanele sau entităţile care doresc să îşi facă o 
profesie din asta. 

În conturarea acestei realităţi, un rol determinant l-au avut şi activităţile 
specifice, mai mult sau mai puţin intense, de educare / instruire a operatorilor 
privind implementarea Regulamentului - organizate şi susţinute de Autorităţile 
naţionale de supraveghere de la nivelul întregului spaţiu european, aceasta deoarece 
acestor organisme le revine, în principal, rolul de a stabili practicile acceptate sub 
aspectul acurateţei interpretării textului de lege, în spiritul şi litera acestui 
Regulament, despre care s-a scris şi s-a vorbit foarte mult, într-o perioadă relativ 
scurtă de timp. 

Motivaţia redactării acestui volum a apărut la începutul anului 2018 şi s-a 
concretizat în luna mai 2018 când, folosind motorul de căutare Google, am observat 
că rezultatele căutării conform termenului cheie ,,GDPR” furniza invariabil rezultate 
care scoteau în evidenţă titluri care făceau trimitere, întâi, la amenzile foarte mari pe 
care riscau să le primească operatorii şi, trebuie să recunoaştem că, titlul unui articol 
în care se vorbeşte despre amenzi de 10 sau 20 de milioane de euro atrage imediat 
atenţia. 
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În perioada în care volumul GDPR aplicat “a prins viaţă”, ANSPDCP a 
publicat o listă destul de consistentă de amenzi aplicate, unele vizând sume mari, 
care “ne fac să înţelegem cel puţin două lucruri: 

1. protecţia datelor cu caracter personal este un imperativ; 
2. protecţia datelor cu caracter personal este un imperativ pentru că încă nu este o normă 

internalizată şi trebuie reglementată „din afară” (Simionovici, 2019). 
În al doilea rând, apăreau ofertele de cursuri de trei până la şapte zile, sau 

puţin peste, oferite de diverşi furnizori de formare profesională (auto declaraţi 
furnizori de formare profesională), dar, niciunul autorizat în condiţiile Ordonanţei nr. 
129/2000 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată pentru a 
oferi cursuri de formare profesională continuă pe domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal, cu preţuri mai mari sau mai accesibile, în funcţie de experienţa în 
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pe care fiecare ofertant de 
asemenea servicii declara că o avea. 

În al treilea rând, se remarcau ofertanţii de pachete / seturi de documente 
tipizate şi formulare pentru implementarea GDPR (cunoscute sub denumirea de 
”kituri” GDPR), care garantau că operatorii scăpau de orice grijă, ca şi cum 
Regulamentul s-ar fi implementat singur, de la sine şi în mod automat, imediat după 
achiziţia pachetului de documente oferit. 

Volumul GDPR aplicat oferă soluţii concrete şi practice pentru 
implementarea Regulamentului de către operatori, bazate pe experienţa practică a 
autorilor care au avut de depăşit o serie de dificultăţi întâmpinate de entităţile, de 
orice tip, în aplicarea GDPR, care în timp s-au dovedit a fi probleme comune 
pentru entităţi şi aspecte cu care majoritatea practicienilor se confruntă. Dintre 
acestea, exemplificăm: 

Identificarea corectă a statutului fiecărui operator de date cu caracter personal. 
“În sensul Regulamentului, ce calitate am? Sunt operator? Sunt împuternicit 

al operatorului? Suntem operatori asociaţi?” Răspunsul corect la aceste întrebări se 
află în urma unei analize contextuale foarte riguroase şi presupune o foarte bună 
cunoaştere a structurii organizaţiei şi a activităţilor acesteia. În funcţie de cine 
stabileşte scopul şi mijloacele prelucrării, de raporturile existente cu persoanele 
vizate şi de cine prelucrează datele cu caracter personal identificate, entitatea care 
prelucrează acest tip de date poate juca oricare dintre aceste roluri, sau două dintre 
acestea, simultan, ori, în anumite contexte şi circumstanţe, chiar pe toate trei. 
Autorii, spre exemplu, datorită activităţii de consultanţă pe care o desfăşoară, pot 
avea dublă calitate: sunt operatorii datelor cu caracter personal ale propriilor angajaţi 
şi, în acelaşi timp, sunt persoane împuternicite de operator să prelucreze datele cu 
caracter personal ale beneficiarilor cu care au încheiat contracte de prestări servicii. 

“Trebuie să numesc un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal?” 
Datorită “descifrării” incorecte a Regulamentului, mulţi operatori ar 

răspunde “Nu!”, la această întrebare, motivând că nu au 250 de angajaţi. 
Regulamentul, însă, face referire la această cifră într-un context specific, aşa cum 
reiese din considerentul (13) şi din prevederile art. 30 alin. 5, care se referă la 
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păstrarea “evidenţelor activităţilor de prelucrare” (Regulamentul 679/2016, art. 30 alin. 5) 
şi nu la numirea unui Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, la care, 
în continuare, ne vom referi ca DPO - Data Protection Officer. Nu puţine au fost 
cazurile în care autorii au fost puşi în situaţia de a “convinge” unii clienţi că fac parte 
din categoria operatorilor obligaţi de lege să desemneze un DPO, drept urmare a 
volumului mare de date personale pe care le prelucrează şi/sau a naturii datelor 
personale folosite în activitatea curentă, adică date puţine, ca volum, dar sensibile, ca 
natură, sau că este un exemplu de bună practică să desemneze un DPO, deşi nu 
sunt obligaţi de lege în acest sens. 

“Cine poate fi desemnat DPO într-o entitate?” 
Mulţi operatori întâmpină dificultăţi serioase în identificarea corectă a 

persoanei pe care o pot desemna ca DPO în organizaţie. Aproape cu fiecare client 
nou, autorii au fost puşi în situaţia de a-i ajuta pe aceştia să identifice salariatul care 
nu se află în situaţii de incompatibilitate în ce priveşte desemnarea ca DPO. 
Adevărata provocare pentru practicieni constă în identificarea persoanei potrivite 
pentru a fi numită DPO în organizaţii mici, cu salariaţi puţini, sau chiar foarte puţini 
şi cu sarcini multiple atribuie acestora – care, fie că nu îndeplinesc condiţiile 
nivelului de studii prevăzut de Standardul ocupaţional al ocupaţiei de Responsabil 
cu protecţia datelor cu caracter personal (ANC, 2018), adică nu au studii superioare, 
fie ocupă funcţii de conducere şi nu pot fi numiţi, deşi îndeplinesc condiţiile 
nivelului de studii. 

Articolul 37 alin. 5 din Regulament prevede că: ”Responsabilul cu protecţia 
datelor este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în special, a cunoştinţelor de specialitate în 
dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor, precum şi pe baza capacităţii de a îndeplini 
sarcinile prevăzute la art. 39” (Regulamentul 679/2016, art. 37 alin. 5), deci “DPO poate 
fi orice angajat sau prestator de servicii care: 

a) e preferabil, dar nu obligatoriu să aibă studii juridice, ca specializare de bază, iar 
nivelul studiilor nu este menţionat deloc în Regulament, nici măcar ca recomandare; 

b) este apt din punct de vedere profesional să îndeplinească sarcinile de lucru ale unui 
DPO.” (Simionovici, 2019). 

“Pot să am încredere în DPO?” 
Mulţi operatori se confruntă cu temeri legate de faptul că Responsabilul 

cu protecţia datelor numit - mai ales dacă face parte din eşalonul doi sau chiar trei 
al ierarhiei entităţii, sau rolul de DPO este asumat de un prestator de servicii extern - 
trebuie ”implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de 
protecţia datelor cu caracter personal” (Regulamentul nr. 679/2016, art. 38 alin. 1), 
sau că trebuie să i se permită accesarea tuturor documentelor şi echipamentelor pe 
care se prelucrează date personale, precum şi accesarea şi verificarea operaţiunilor de 
prelucrare, că ”nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte îndeplinirea 
acestor sarcini (…), nu este demis sau sancţionat de către operator sau de persoana 
împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale, (….) răspunde direct în 
faţa celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de 
operator” (Regulamentul nr. 679/2016, art. 38 alin. 3), că intră în sarcinile sale 
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monitorizarea respectării Regulamentului, ”a altor dispoziţii de drept al Uniunii 
Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor 
operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia 
datelor cu caracter personal” (CNCPIR, 2018) şi că intră în atribuţiile sale alocarea 
responsabilităţilor şi a acţiunilor de ”sensibilizare şi de formare a personalului 
implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente” (Regulamentul 
nr. 679/2016, art. 39 alin. 1 lit. b). 

Pentru angajator, acest lucru ar însemna că trebuie să implice un salariat din 
eşalonul doi, sau chiar trei al ierarhiei organizaţiei în strategia de dezvoltare a 
entităţii, dacă aceasta presupune sau are în vedere prelucrarea de date cu caracter 
personal şi să îl învestească cu autoritate, inclusiv faţă de superiorii ierarhici direcţi 
pe linia celorlalte atribuţii pe care le are Responsabilul cu protecţia datelor în 
desfăşurarea activităţilor postului de bază pe care este angajat. 

Deşi aceste temeri ar trebui să dispară în condiţiile semnării de către DPO a 
unui acord de confidenţialitate cât mai detaliat şi specific, mulţi operatori manifestă 
neîncredere şi reticenţă şi insistă în numirea unui DPO, chiar incompatibil, doar 
pentru că au mai multă încredere în acesta, adică, este mai compliant cu cererile 
conducerii, chiar dacă riscă să nu îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile 
specificate în Regulament. 

Profesia de DPO nu este una reglementată, în sensul de profesie liberală, ca 
cea de medic sau avocat, practicienii nu au un Cod de conduită propriu, nu au un 
colegiu propriu în care cei care vor să profeseze în domeniu să fie obligaţi să se 
înscrie, prin urmare, angajatorii, sau entităţile care externalizează serviciile de 
protecţia datelor cu caracter personal aleg să nu se conformeze prevederilor 
Regulamentului, în baza justificărilor oferite de răspunsul la întrebarea “Mă expun 
unui străin sau unui angajat din eşalonul trei, chiar dacă a semnat acordul de 
confidenţialitate?” Răspunsul “Nu”, la întrebarea anterioară, se traduce, în practică, 
într-o numire formală a unui DPO, adică un salariat lipsit de abilităţile şi chiar de 
nivelul de studii necesare îndeplinirii acestui rol, în mod asumat şi concret sau, caz 
des întâlnit în instituţiile publice, DPO este un salariat din eşalonul doi sau trei, cu 
multipli superiori ierarhici şi care nu are acces la “cel mai înalt nivel al conducerii 
operatorului” (Regulamentul 679/2016, art. 38 alin. 3), în mod eficient, aşa cum 
prevede Regulamentul, ba chiar este obligat să răspundă în faţa superiorilor ierarhici 
de nivel doi din entitate. 

“Închei un contract de prestări servicii GDPR şi scap de orice răspundere dacă se 
întâmplă ceva!”. 

Nimic mai FALS! Dacă operatorul poate externaliza o activitate sau mai 
multe, nu poate externaliza, însă, şi răspunderea, cel puţin, nu complet, în cazul în 
care nu aplică în mod corespunzător prevederile Regulamentului, cel puţin din 
perspectiva a două situaţii: 

1. Operatorul este obligat să verifice sistemul de reputaţie al entităţii către 
care externalizează activitatea DPO. Dacă prestatorul de servicii de protecţia datelor 
cu caracter personal are ca obiect principal de activitate producţia şi comercializarea 
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de biciclete, dar, printre codurile CAEN a prevăzut, pe sistemul “Să fie”, “Nu se ştie 
niciodată” şi unele care ar permite acestuia să ofere consultanţă, asta nu înseamnă că 
poate oferi, imediat, consultanţă avizată şi de calitate în domeniul protecţiei datelor 
cu caracter personal şi, cu atât mai puţin, nu poate oferi şi externalizarea DPO.  

De foarte multe ori, autorii s-au confruntat cu implementări GDPR făcute 
de pseudo specialişti, consultanţi GDPR sau chiar DPO care prestează activitatea de 
la distanţă, prestatori de servicii cu obiect de activitate principal precum 
contabilitatea, resursele umane, SSM, SU sau Protecţia muncii, pe sistemul “Mai 
puneţi 100 de lei la contract şi noi vă facem TOT, inclusiv implementarea GDPR”. 
În cele mai multe cazuri, beneficiarul a primit un model de consimţământ, incorect, 
plin de termeni generali, pentru situaţii în care nici măcar nu era necesară solicitarea 
acestuia, fără să se fi făcut informarea persoanei vizate şi, cam atât. Despre 
cartografiere, despre instruirea personalului sau despre măsuri tehnice şi 
organizatorice de protecţie a datelor nici nu se discută, acel model de acord este 
furnizat clientului ca fiind TOT ce acesta are nevoie ca să demonstreze complianţa 
cu Regulamentul. 

O altă consiliere periculoasă a acestor pseudo specialişti, întâlnită în practica 
de zi cu zi, a constat, de multe ori, într-o simplă remarcă, de tipul: “Dumneavoastră 
nu aveţi treabă cu implementarea Regulamentul, că aveţi puţini angajaţi”. 

În cazul în care operatorul se confruntă cu perspectiva unei amenzi pentru 
că nu a implementat corect Regulamentul, din cauza unei consultanţe incorecte 
primite de la prestator, se consideră că este principalul vinovat pentru aceasta, 
deoarece a externalizat serviciul de protecţia datelor cu caracter personal către 
prestatorul nepotrivit. 

Consultantul extern este o resursă foarte importantă, dar nu este doar un alt 
angajat al operatorului de serviciile căruia acesta beneficiază, cu ”câştigul” 
suplimentar al evitării plăţilor aferente salariului către bugetul consolidat al statului. 

2. Operatorul este obligat să verifice în permanenţă implementarea corectă a 
Regulamentului în cadrul entităţii, indiferent dacă se face pe baza recomandărilor 
unui DPO numit dintre salariaţi sau prin serviciu externalizat. În cazul 
implementării incorecte a Regulamentului, operatorul este singurul responsabil şi îşi 
asumă consecinţele, deoarece se consideră că nu a aplicat corespunzător 
instrumentul controlului pe care doar el îl deţine.  

Mai mult decât atât, nicio implementare GDPR nu poate fi realizată fără 
implicarea directă şi continuă a managementului de vârf al organizaţiei, la nivel de 
transfer de autoritate (suplimentar faţă de autoritatea cu care a fost învestit DPO 
prin Regulament) şi la nivel de acurateţe a procesului de inventariere a prelucrărilor 
de date cu caracter personal ce se realizează în cadrul proceselor specifice 
organizaţiei respective. Vorbim aici despre stiluri manageriale diferite, de modalităţi 
diferite de organizare a afacerii, a circuitului documentelor, a modurilor de raportare 
şi transfer a gestiunilor ce pot, şi, de cele mai multe ori, chiar conţin date cu caracter 
personal mai multe şi mai variate decât ne putem imagina la o primă vizualizare a 
sistemului în cauză. 
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“Am achiziţionat pachetul cu tipizate GDPR de la o firmă renumită, l-am dat 
angajaţilor să îl folosească, înseamnă că m-am conformat Regulamentului.” 

Experienţa autorilor GDPR aplicat spune altceva: oricât de corecte şi pliate 
pe Regulament şi pe domeniul de activitate al operatorului ar fi tipizatele GDPR 
oferite prin asemenea pachete de tipizate, aplicarea lor înseamnă, obligatoriu, 
adaptarea acestora la specificul entităţii. Acest lucru presupune o cunoaştere şi o 
înţelegere foarte bună a Regulamentului, a specificului activităţii operatorului, a 
circuitului documentelor şi a fluxului de informaţii din organizaţia acestuia. Nu este 
suficientă o înţelegere corectă a termenilor juridici, ci este nevoie de o anumită 
viziune, iar simpla existenţă a unor tipizate nu este suficientă pentru complianţa cu 
Regulamentul, oricât ar fi de acestea de corecte şi de pliate pe activităţile 
operatorului. 

Mai mult, implementarea Regulamentului presupune contactul direct cu 
organizaţia clientului. Un consultant extern responsabil nu îşi face auditul preliminar 
prin telefon, e-mail, fax, Messenger, WhatsApp sau prin alte mijloace de comunicare 
la distanţă. Cu atât mai mult, activităţile DPO (monitorizările organizaţiei, instruirea 
personalului, auditurile anuale etc.) nu se pot face la distanţă. Informaţiile se verifică 
direct, iar schimbările sau modificările în activitatea operatorului care presupun 
prelucrări de date personale se constată la faţa locului. 

Aplicarea Regulamentului este un punct sensibil în managementul riscului la 
nivel de organizaţie, mai ales datorită faptului că simpla existenţă a unei 
documentaţii aprobate la nivelul conducerii entităţii nu protejează operatorul atunci 
când se produce o breşă de securitate. Acest fapt ne arată că monitorizarea 
respectării principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi a drepturilor 
persoanelor vizate este şi trebuie să rămână un proces continuu, fără sincope şi cu 
activităţi continue de îmbunătăţire a gradului de securizare a datelor personale care 
se prelucrează. 

Dacă legiuitorul ar fi considerat că poate exista implementare GDPR doar 
prin pachete de documente tipizate, nici n-ar mai fi adus în discuţie factorul uman - 
ideea de Data Protection Officer. Aceasta deoarece, chiar dacă numirea unui DPO 
nu este obligatorie pentru toţi operatorii, reiese clar din sarcinile şi responsabilităţile 
acestuia, că este un personaj cheie în procesul de implementare / conformare la 
prevederile Regulamentului, iar, în unele cazuri, este considerat chiar o garanţie că 
implementarea GDPR se face corect. 

Dacă un operator acceptă ideea unui DPO extern care nu se deplasează în 
organizaţie, nu ia contact direct cu activităţile, cu personalul, riscă să implementeze 
greşit Regulamentul şi, pe cale de consecinţă, să fie sancţionat de Autoritatea de 
supraveghere, nu pentru că a numit un DPO extern, nu pentru că acesta prestează 
activitatea de la distanţă, nu pentru că operatorul face implementare prin seturi de 
documente tipizate cumpărate, ci pentru că lipsa contactului uman, direct cu 
entitatea clientului face ca toate documentele din acel pachet să fie doar simple 
cuvinte scrise. 
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Dacă un DPO extern nu se deplasează în organizaţie şi nu discută personal 
cu angajaţii, cu echipa de management, riscă să piardă din vedere operaţiuni de 
prelucrare, să afle despre ele prea târziu şi toate documentele concepute pe baza 
informaţiilor obţinute de la distanţă devin inutile, trebuie refăcute, actualizate, ceea 
ce presupune costuri financiare şi de timp suplimentare. 

Mai mult, dacă lipseşte contactul direct, există riscul ca operatorul sau 
angajaţii să nu furnizeze toate informaţiile relevante, nu pentru că le ascund 
voluntar, ci pentru că nu ştiu că acele informaţii sunt importante. Un chestionar 
dintr-un set de tipizate cumpărat, oricât de bine ar fi conceput, dacă nu e dublat de 
observaţia directă a practicianului, de “traducerea” limbajului de specialitate pe care 
doar un bun practician o poate face, ca să se asigure că a obţinut informaţiile de care 
are nevoie, este o breşă de securitate în stare incipientă, cu grad foarte mare de 
probabilitate să se producă. 

Din experienţa noastră am observat că operatorii aleg să răspundă cu “Da” 
sau “Nu” la întrebările din chestionarele la care răspund singuri şi nu oferă detalii 
suplimentare. 

În esenţă, există practicieni şi există ”kituri”, aşa cum există responsabilitatea 
operatorului pentru decizia luată. Operatorul poate alege calea minimei rezistenţe, 
adică să fie mulţumit cu un ”kit”, cu un DPO extern care  
nu-i perturbă activitatea cu prezenţa sa, nu-i deranjează angajaţii cu întrebări, se 
mulţumeşte cu informaţiile pe care le primeşte şi face recomandări doar pe baza 
acestora, sau se mulţumeşte cu un angajat numit formal ca DPO, compliant, care 
face doar ce şi cum îi cere operatorul, pentru că îl percepe ca pe angajatorul care îi 
plăteşte salariul, nu ca pe operator de date cu caracter personal, sau poate alege calea 
mai grea, dar cea mai corectă, cea a colaborării cu un DPO responsabil. 

“Mă asigur că toate datele personale le prelucrez cu acordul persoanelor vizate şi sunt 
compliant cu Regulamentul!” 

Nimic mai FALS, dacă nu, de-a dreptul periculos, foarte mulţi practicieni 
confruntându-se cu această abordare din partea operatorilor. Foarte mulţi operatori 
- printre care şi foarte multe entităţi publice - consideră că respectă prevederile 
legale privind protecţia datelor dacă solicită persoanelor vizate să îşi dea 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, indiferent de 
scopurile în care o fac, ignorând, chiar cu bună ştiinţă, faptul că, pe de o parte, ca 
instituţii publice au foarte puţine şi extrem de specifice situaţii în care prelucrează 
datele personale pe baza consimţământului persoanelor vizate, pe de altă parte, uită 
sau ignoră cu desăvârşire faptul că acordul poate fi RETRAS, ba, mai mult, în nota 
de informare a persoanei vizate este obligatoriu ca acest drept să fie menţionat 
DISTINCT! Ne propunem să clarificăm confuziile legate de acest aspect în 
capitolul dedicat special consimţământului, pentru ca operatorii să înţeleagă de ce 
“Aşa, NU!” 

GDPR aplicat nu este o simplă colecţie de modele de tipizate care ajută 
operatorii de date să implementeze corect Regulamentul, este un instrument care 
explică, într-un limbaj cât mai accesibil pentru cititor, ce înseamnă şi cum se 
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transpun în practică obligaţiile pe care le au, mai ales faţă de persoanele vizate şi 
CUM pot face dovada că aplică în mod corespunzător principiile Regulamentului: 
“Garantarea unui drept recunoscut şi legiferat ca fiind fundamental, cum este cel la protecţia datelor 
cu caracter personal, presupune nu doar aplicarea unor prevederi legale, ci şi o muncă susţinută 
pentru „traducerea” GDPR într-un limbaj accesibil oricui, fie operator, fie împuternicit al acestuia, 
fie responsabil cu protecţia datelor sau persoană vizată, tocmai datorită unor prevederi „atipice” 
(Simionovici, 2019).  

Autorii oferă operatorilor repere clare legate de modul cum pot evita 
“capcanele” unui limbaj prea relaxat în întocmirea tipizatelor, care să le uşureze 
acestora cât mai mult activitatea, chiar dacă acest lucru se face riscând să încalce 
drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Regulamentul nu are ca scop, în niciun 
caz, îngreunarea activităţii operatorilor sau căutarea şi găsirea de modalităţi, în 
interpretarea acestuia, pentru sancţionarea operatorilor. Pe de altă parte, 
Regulamentul nu îşi propune nici să uşureze activitatea operatorilor permiţând 
utilizarea unui limbaj nepotrivit în întocmirea tipizatelor pe care le folosesc în 
organizaţii. 

Spre exemplu, pentru respectarea principiului prevăzut de art. 5 alin. 1 lit. b, 
operatorul este obligat să prelucreze datele personale pentru scopuri cât mai clare, 
cu un grad de granularitate (de specificitate) cât mai mare, ceea ce face ca utilizarea 
termenilor generali sau a acronimelor în definirea scopurilor - “orice”, “toate”, 
“etc.”, “ş.a.”, “ş.a.m.d” - să încalce prevederile principiului “limitărilor legate de 
scop” (Regulamentul 679/2016, art. 5 alin. 1 lit. b). Sintagma “orice scopuri” nu 
reflectă o limitare a scopurilor prelucrării, ci permite o extindere nelimitată, 
nerestricţionată a acestora. 

Volumul GDPR aplicat ajută operatorii să “igienizeze” activitatea pe care o 
desfăşoară, oferind o perspectivă simplă şi practică a aplicării principiului prevăzut 
de art. 5 alin. 1 lit. c, cel care reglementează “reducerea la minimum a datelor”. 
Indiferent de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea operatorii, fie în sectorul 
privat, fie în sectorul public, aceştia sunt obligaţi să activeze într-un stat extrem de 
birocratizat, în care legiuitorul parcă este incapabil să elaboreze sau să modifice 
legislaţia în direcţia relaxării birocraţiei. Cu fiecare nouă lege aprobată, operatorii 
sunt obligaţi să producă din ce în ce mai multe documente, să producă şi să păstreze 
din ce în ce mai multe şi mai diverse evidenţe şi registre şi să transmită instituţiilor 
statului din ce în ce mai multe şi diverse declaraţii şi situaţii, foarte multe dintre ele 
conţinând date cu caracter personal. 

Spre deosebire de instituţiile şi autorităţile statului, operatorii din sectorul 
privat au posibilitatea să îşi uşureze activitatea şi încărcătura birocratică, mai ales 
când implică operaţiuni de prelucrare a datelor personale, răspunzând la întrebarea 
“Oare chiar îmi trebuie toate aceste date personale ca să-mi ating scopurile declarate 
ale prelucrării?” Având la bază experienţa noastră practică, putem afirma că 
operatorii cu care colaborăm, puşi în situaţia de a răspunde la această întrebare, nu 
de puţine ori au descoperit că NU toate datele cu caracter personal care credeau că 
le sunt necesare şi le prelucrau, chiar le foloseau ca să îşi atingă scopurile declarate. 



GDPR APLICAT 

23 

GDPR aplicat este structurat pe trei secţiuni, prima fiind dedicată aspectelor 
teoretice trecute prin filtrul practicianului, a doua secţiune prezintă etapele 
implementării GDPR, iar ultima secţiune este dedicată jurisprudenţei, sancţiunilor 
GDPR aplicate în România şi în spaţiul UE şi unei compilaţii de întrebări frecvente 
şi răspunsuri date de către Comisia Europeană (n.d.a). 

Secţiunea de Anexe oferă o paletă largă de modele de documente pe care 
operatorii trebuie să le întocmească pentru implementarea corectă a GDPR şi care 
se vor dovedi extrem de utile tuturor celor interesaţi. 

GDPR aplicat nu este un ghid sau un manual de proceduri, nu este o colecţie 
de tipizate, ci ajută cititorii interesaţi să implementeze corect Regulamentul şi le 
oferă acestora o perspectivă practică şi concretă asupra aplicării acestuia cu ajutorul 
documentelor pe care trebuie să le întocmească pentru a dovedi conformitatea cu 
Regulamentul. 

GDPR aplicat nu-i spune cititorului, spre exemplu, doar că scopurile 
prelucrării trebuie să fie cât mai specifice (granulate, reduse la “cea mai mică unitate 
de măsură”), ci îi oferă acestuia exemple concrete şi o linie de gândire care să îl ajute 
pe acesta să aplice principiile GDPR şi singur, prin extrapolare la alte activităţi, 
dincolo de situaţiile prezentate ca exemplu în această carte. 

GDPR aplicat nu este un obiect de colecţie care trebuie şters de praf şi 
protejat de o vitrină de sticlă. Este un instrument destinat utilizării frecvente şi este 
indispensabil oricărui operator sau persoane împuternicite de acesta, precum şi 
tuturor practicienilor actuali sau în devenire, fie ei angajaţi pe funcţie de DPO, fie 
prestatori de servicii externalizate. 

GDPR aplicat este un instrument foarte util, dar nu este absolut şi presupune 
ca utilizatorul să se preocupe permanent şi de îmbogăţirea bagajului său de 
cunoştinţe teoretice, să monitorizeze permanent modificările legislative europene şi 
naţionale în domeniu, să fie la curent cu noile tipuri de ameninţări la securitatea 
datelor pe care le presupune utilizarea noilor tehnologii şi să fie pregătit să identifice 
şi să concerteze punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie 
adecvate pentru contracararea acestor pericole. 

GDPR aplicat nu are pretenţia şi nici nu îşi propune să acopere întregul 
spectru practic al GDPR, dar este de un real ajutor în implementare şi sprijină 
operatorii şi DPO, care se simt copleşiţi de termeni, definiţii, articole de lege şi 
nu ştiu efectiv de unde să înceapă punerea în practică a Regulamentului, să 
identifice capătul firului logic al activităţii de protecţie a datelor cu caracter 
personal. 

Etapele implementării GDPR pe care le propunem reprezintă 
succesiunea logică, naturală, a paşilor pe care trebuie să-i facă orice operator 
pentru a se conforma cerinţelor Regulamentului. Identificarea acestor etape a 
presupus, din partea noastră, crearea instrumentelor specifice necesare pentru 
culegerea informaţiilor iniţiale despre organizaţie, care stau la baza întocmirii 
unor rapoarte de evaluare cât mai precise şi care ne-au permis să facem 
recomandări operatorilor privind adoptarea măsurilor tehnice şi organizatorice 
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de protecţie a datelor cu caracter personal care se impun, adică etapizarea 
corespunzătoare a activităţilor organizaţiei pentru implementarea corectă a 
Regulamentului. 

 


