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Capitol 4  

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal sunt prevăzute de art. 5 
din Regulament, iar importanţa pe care legiuitorul o acordă respectării acestora 
reiese şi din nivelul amenzii la care încadrează încălcarea lor, adică ”20.000.000 de 
euro, sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială 
totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea 
mai mare valoare” (Regulamentul nr. 679/2016, art. 83 alin. 5 lit. a). 

Legiuitorul român face, şi el, trimitere la art. 83 alin 5 din GDPR, în Legea 
190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului 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), dar, 
este puţin mai permisiv când se discută despre cuantumul amenzilor. 

Spre exemplu, autorităţile publice pot fi amendate doar cu sume cuprinse 
între 10.000 şi 200.000 de lei, conform prevederilor art. 14 alin. 4 şi alin. 6 din Legea 
190/2018. 

Spunem “doar cu sume cuprinse între 10.000 şi 200.000 de lei”, deoarece, 
pentru sectorul privat, Procedura din 9 octombrie 2018 de efectuare a investigaţiilor, aprobată 
de ANSPDCP prin Decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de 
efectuare a investigaţiilor prevede aplicarea de amenzi mult mai mari. Echipa de 
investigaţii a ANSPDCP poate aplica, pe loc, sancţiunea amenzii în situaţia în care 
“cuantumul acesteia nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro” (ANSPDCP, 
2018b), sau poate propune sume mai mari, dar, “în situaţia în care cuantumul amenzii 
depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie 
a preşedintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancţionare şi raportul 
personalului de control” (ANSPDCP, 2018b). 

Până la momentul publicării GDPR aplicat, una din cele mai mari sancţiuni 
din România a fost aplicată operatorului Raiffeisen Bank S.A., care a încălcat 
prevederile art. 32 alin. 4 coroborat cu art. 32 alin. 1 şi alin. 2 din GDPR, ceea ce a 
condus la aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de 150.000 Euro 
(ANSPDCP, n.d.c). 

Prima amendă GDPR în România, însă, a fost aplicată UNICREDIT 
BANK S.A., în urma unei investigaţii finalizate în 27.06.2019 (ANSPDCP, 2019b) 
pentru încălcarea, printre altele, şi a art. 5 alin. 1 lit. c din Regulament (”Principii 
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”) - “reducerea la minimum a 
datelor”, deoarece “operatorul avea obligaţia de a prelucra date limitate la ceea ce este necesar în 
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raport cu scopurile în care sunt prelucrate datele” (ANSPDCP, 2019b), aşa cum reiese din 
Comunicatul de presă publicat în 04.07.2019. 

Am afirmat că legiuitorul român a fost mai permisiv în stabilirea 
cuantumului amenzilor, dar, doar prin comparaţie cu art. 83 din Regulament. Chiar 
dacă sunt mai mici amenzile, tot reprezintă cifre ameţitoare pentru mulţi operatori şi 
pot duce la dispariţia de pe piaţă a agentului economic respectiv. 

Aceste amenzi sperie mulţi agenţi economici şi aceştia iau măsuri proactive 
pentru a se conforma Regulamentului, dar, generează şi o atitudine îngrijorătoare 
din partea multor operatori, care, echivalează orice amendă ar putea primi cu 
falimentul iminent. 

Proverbul românesc “Unde-i lege, nu-i tocmeală!” se poate dovedi o bază 
de acceptare şi de acţiune mult mai corectă, iar GDPR aplicat este un instrument de 
un real ajutor pentru cei interesaţi, care poate fi încadrat la costuri minime, cu 
beneficii foarte mari. 

Principiul “Legalitate, echitate, transparenţă” este prevăzut de art. 5 alin. 1 
lit. a şi, aşa cum se observă, face trimitere la trei concepte cheie: legalitate, echitate 
şi transparenţă. 

Legalitate - înseamnă că datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în 
baza uneia sau mai multor legi, europene sau interne şi că se încadrează în cel puţin 
într-unul din temeiurile prelucrării datelor personale, prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. a-f 
din Regulament. 

Atragem atenţia operatorilor să coreleze, în permanenţă, scopurile declarate 
ale prelucrării, cu temeiurile legale, prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. a-f din GDPR şi să 
nu piardă din vedere capcanele, sau eventualele conflicte în care poate intra dacă nu 
corelează Regulamentul şi cu legislaţia internă. 

Vom oferi, aici, un exemplu foarte cunoscut şi care afectează mulţi 
operatori, cel al prelucrării datelor personale prin intermediul supravegherii video. 

Mulţi operatori instalează camere de supraveghere în baza Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, adică apelează 
numai la furnizori specializaţi şi autorizaţi, în condiţiile legii şi fac acest lucru pentru 
a-şi proteja sediile, bunurile şi persoanele cu care se află în diverse raporturi de 
relaţionare. 

Dificultatea cu care se confruntă aceşti operatori apare când trebuie să se 
conformeze şi prevederilor Regulamentului, adică, printre altele, să coreleze, corect, 
scopurile prelucrării cu temeiul legal în care fac aceste prelucrări. 
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Figura nr.  1 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 
Sursa Concepţia proprie a autorilor 

Figură 1 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 
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Acela este momentul în care pot afla că, deşi au instalat camerele în mod 
legal (conform legii interne, cu personal autorizat), deşi toată lumea este de acord că 
este firesc ca un agent economic să îşi protejeze investiţia şi persoanele cu care 
colaborează, în sensul dat de GDPR, temeiul legal în care poate face acest lucru este 
art. 6 alin. 1 lit. f - interesele legitime urmărite de operator. 

Dar, după efectuarea testului de echilibru recomandat de GL pe art. 29 
(European Commission, n.d.), în Avizul 06/2014 privind noţiunea de interese legitime ale 
operatorului de date prevăzută la art. 7 din Directiva 95/46/CE844/14/RO, WP 217 
(Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2014), operatorul află că 
prelucrează datele în mod ilegal, din perspectiva GDPR, adică interesele sale 
legitime nu sunt justificate şi nu prevalează asupra drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor. 

Nu vom oferi potenţiale soluţii la această problemă, deoarece nu putem 
generaliza. Fiecare operator care prelucrează date cu caracter personal în interes 
legitim trebuie să îşi facă propriul test, propria evaluare, care este influenţată, în mod 
definitoriu, de condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea (Grupul de Lucru 
„Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2014). 

Ca să ne folosim de exemplul camerelor de supraveghere, vom simplifica şi 
ne vom referi la doi operatori aproape identici, singura diferenţă între ei fiind locaţia 
sediului unde au instalat camere de supraveghere. Unul din ei poate avea sediul în 
câmp, departe de orice cale de acces public, altul are sediul într-o localitate, cu acces 
direct de pe trotuar. 

Testul de echilibru efectuat de primul operator poate indica faptul că, 
deoarece nu surprinde trecători, care ar putea fi identificaţi sau autovehicule cărora 
li se vede clar numărul de înmatriculare, spre exemplu, prelucrarea făcută de 
operator prin intermediul camerelor de supraveghere nu afectează drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate. 

Al doilea operator, însă, din cauză că nu a putut instala camerele de 
supraveghere în aşa fel încât să nu surprindă imagini de pe trotuar sau de pe calea de 
acces, poate avea “surpriza” ca testul de echilibru să indice că, deşi respectă legislaţia 
naţională privind instalarea camerelor de supraveghere doar de către personal 
autorizat şi cu avizul poliţiei, se află în conflict cu Regulamentul. 

Concluzie: operatorul trebuie să ştie foarte bine care legi interne îi reglementează 
activitatea de bază şi să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal se face respectând şi 
prevederile de legalitate impuse de Regulament. 

 
Echitate - înseamnă că datele persoanei vizate sunt prelucrate cu dreptate şi 

nepărtinire, în mod cinstit şi cu omenie (MDA, 2010). 
Toţi termenii folosiţi în DEX pentru a explica ce se înţelege prin “echitate”, 

adică dreptate, nepărtinire, cinste, omenie, fac trimitere, de fapt, la valori morale şi 
etice şi la drepturi fundamentale ale persoanelor. 
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Noi, toţi, ca persoane, ca oameni, ne dorim să fim trataţi cu dreptate, fără 
discriminare, cinstit şi cu omenie, iar Regulamentul extinde acest tratament echitabil 
şi asupra datelor noastre personale. 

Dacă nu prelucrăm datele persoanelor vizate cu dreptate, de fapt, 
nedreptăţim persoana, omul. 

Dacă nu prelucrăm datele persoanei vizate cu nepărtinire, de fapt, 
discriminăm persoana, omul. 

Dacă nu prelucrăm datele persoanei vizate în mod cinstit, de fapt, necinstit, 
lipsim de respect persoana, omul. 

Dacă nu prelucrăm datele persoanei vizate cu omenie, de fapt, lipsim de 
demnitate persoana, omul. 

Ne-am dori foarte mult, ca practicieni, să nu mai fim puşi în situaţia de a 
lămuri un client că nu îşi poate permite să prelucreze “toate” datele personale 
colectate, în “orice” scopuri, “oricând” are nevoie, pe perioadă “nedeterminată”, sau 
că le poate furniza “tuturor” partenerilor şi colaboratorilor. 

Concluzie: prelucrarea datelor personale în mod inechitabil înseamnă că prejudiciem 
persoana vizată, îi încălcăm drepturile şi libertăţile fundamentale. 

 
Transparenţă - înseamnă că ”orice informaţii şi comunicări referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal sunt uşor accesibile şi uşor de înţeles şi că se 
utilizează un limbaj simplu şi clar” (Regulamentul nr. 679/2016, considerentul 39). 

Grupul de lucru instituit în temeiul art. 29 a tratat problema transparenţei în 
mod detaliat în documentul Orientări privind transparenţa în temeiul Regulamentului 
2016/679 Adoptate la 29 noiembrie 2017, Astfel cum au fost revizuite şi adoptate ultima dată 
la 11 aprilie 2018 (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018). 

Transparenţa reprezintă o obligaţie generală în temeiul GDPR, care se 
aplică pentru trei domenii centrale: “furnizarea de informaţii persoanelor vizate în legătură 
cu prelucrarea echitabilă a datelor; modul în care operatorii comunică cu persoanele vizate în 
legătură cu drepturile lor în temeiul GDPR; modul în care operatorii facilitează exercitarea de către 
persoanele vizate a drepturilor lor” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia 
Datelor, 2018: 4). 

Transparenţa este în mod intrinsec legată de echitate şi de principiul 
responsabilităţii în temeiul GDPR, iar, din art. 5 alin. 2 din Regulament, rezultă că 
operatorul trebuie să fie întotdeauna în măsură să facă dovada că datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în mod transparent în ceea ce priveşte persoana vizată 
(Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018: 5). 

Cerinţele de transparenţă prevăzute în Regulament se aplică indiferent de 
temeiul juridic al prelucrării şi pe parcursul întregului ciclu de viaţă al prelucrării. 

Acest lucru rezultă clar din art. 12 din Regulament, care prevede că 
transparenţa se aplică în următoarele etape ale ciclului de prelucrare a datelor: 

 Înaintea începerii ciclului de prelucrare, adică în momentul obţinerii 
datelor personale direct de la persoana vizată (Regulamentul nr. 679/2016, art. 13 
alin. 1), într-un timp rezonabil după începerea ciclului de prelucrare, dar nu 
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mai mare de o lună, dacă datele sunt colectate din alte surse decât direct de la 
persoana vizată (Regulamentul nr. 679/2016, art. 14 alin. 3 lit. a, la începutul 
prelucrării, adică la prima comunicare cu persoana vizată, dacă datele cu caracter 
personal sunt folosite pentru comunicarea cu aceasta (Regulamentul nr. 679/2016, 
art. 14 alin. 3 lit. b, sau după începerea prelucrării, cel mai târziu la data la care 
operatorul intenţionează să divulge pentru prima oară datele personale către un alt 
destinatar (Regulamentul nr. 679/2016, art. 14 alin. 3 lit. c); 

 În temeiul art. 15-22 şi 34, pe tot parcursul perioadei de prelucrare, 
operatorul comunică cu persoana vizată privitor la exercitarea drepturilor prevăzute 
de Regulament (răspunde în scris, formal, cererilor persoanei vizate de exercitare a 
drepturilor sale, motivează refuzul sau întârzierea în soluţionarea cererilor etc.) 
(Regulamentul nr. 679/2016, art. 12 alin. 5); 

 În anumite momente, când prelucrarea este în curs de desfăşurare, dacă, 
spre exemplu, se modifică substanţial condiţiile de prelucrare a datelor personale 
asupra cărora persoana vizată a fost informată iniţial (spre exemplu, scopuri ale 
prelucrării identificate ulterior celor asupra cărora persoana a fost informată iniţial, 
noi categorii de destinatari ai datelor personale, transferuri de date către ţări terţe sau 
organizaţii internaţionale, schimbarea sediului principal al operatorului în alt stat 
membru sau într-o ţară terţă etc.) sau în cazul în care se produc breşe de securitate 
care pot afecta persoana vizată, iar operatorul este obligat să informeze persoanele 
despre încălcarea securităţii datelor cu caracter personal (Grupul de Lucru „Articolul 
29” pentru Protecţia Datelor, 2018, art. 34). 

În acelaşi document, menţionat anterior (Grupul de Lucru „Articolul 29” 
pentru Protecţia Datelor, 2018), se precizează care sunt elementele pe care o 
comunicare trebuie să le îndeplinească pentru a se conforma prevederilor art. 12 
(Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018: 7). Astfel, 
informarea trebuie să respecte următoarele norme: 

 trebuie să fie concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, 
informaţiile trebuind să fie concrete, evitându-se structurile sintactice şi lingvistice 
complexe (Regulamentul nr. 679/2016, art. 12 alin. 1); 

 trebuie să fie utilizat un limbaj clar şi simplu (Regulamentul nr. 679/2016, 
art. 12 alin. 1); 

 trebuie să fie utilizat un limbaj clar, simplu şi adaptat nivelului de 
înţelegere al persoanei vizate, mai ales când aceasta este un copil (Regulamentul nr. 
679/2016, art. 12 alin. 1); 

 trebuie să fie asigurată în scris, în format electronic, prin e-mail, sau oral, 
în cazul în care aşa solicită persoana vizată, prin metode audio/audiovizuale, inclusiv 
pentru persoanele vizate care prezintă deficienţe de auz sau de vedere 
(Regulamentul nr. 679/2016, art. 12 alin. 1); 

 trebuie asigurată, în general, cu titlu gratuit (Regulamentul nr. 679/2016, 
art. 12 alin. 5), cu excepţia cazurilor solicitărilor repetate, când se poate percepe o 
taxă care să acopere costurile administrative de executare a copiilor după datele 
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personale, ca în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale (Regulamentul 
nr. 679/2016, art. 16 alin. 3). 

Recomandări de bune practici şi contraexemple 

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal sunt extrem de 
importante, iar aplicarea lor corespunzătoare fac ca implementarea Regulamentului 
să se deruleze fără sincope şi să fie fluidă. 

Aşa cum am obişnuit, deja, cititorul, atragem atenţia asupra câtorva aspecte 
şi facem câteva recomandări: 

 Considerăm că un exerciţiu personal, care implică un grad nu foarte 
ridicat de empatie, ar ajuta operatorii şi persoanele împuternicite de operatori să 
înţeleagă şi să aplice mai uşor acest principiu: schimbaţi poziţia şi rolurile cu 
persoana vizată, cât de des puteţi şi încercaţi să cuantificaţi gradul de disconfort care 
ar fi provocat de prelucrarea ilegală, inechitabilă sau lipsită de transparenţă a datelor 
dumneavoastră personale. 

 Dacă prevederile Regulamentului privind protecţia datelor personale vi se 
par inutile, împovărătoare, costisitoare, exagerate, dacă aplicarea principiului 
legalităţii, echităţii şi transparenţei vi se pare că vă îngreunează activitatea şi decideţi 
că merită riscul să încălcaţi acest principiu, repetaţi exerciţiul sugerat în paragraful 
anterior şi citiţi art. 83 alin. 5 şi 6 din Regulament. 

 În continuare, oferim câteva exemple de formulări des întâlnite la 
operatori şi pe care nu le recomandăm, pentru că nu îndeplinesc criteriul clarităţii: 

„Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a dezvolta produse 
noi” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018: 9). Care sunt 
aceste produse? Care sunt aceste date personale şi cum ajută ele la dezvoltarea 
acestor servicii? Faptul că operatorul gândeşte strategic, în perspectivă, nu înseamnă 
că trebuie să îşi ia măsuri din timp, într-un arc de timp neclar şi să îşi asigure 
capitalul de date personale de prelucrat pentru nişte scopuri care nici lui nu-i sunt 
clare la momentul la care informează persoana vizată că va dezvolta produse noi; 

„Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de cercetare 
ştiinţifică” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018: 10). Ce 
fel de cercetare? În ce domeniu? Pentru această cercetare este nevoie de toate datele 
colectate? Considerentul 33 din Regulament clarifică această situaţie în care, ”adesea, 
nu este posibil, în momentul colectării datelor cu caracter personal, să se identifice 
pe deplin scopul prelucrării datelor în scopuri de cercetare ştiinţifică; (…) persoanele 
vizate ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exprima consimţământul doar pentru 
anumite domenii de cercetare sau părţi ale proiectelor de cercetare în măsura 
permisă de scopul preconizat” (Regulamentul nr. 679/2016, considerentul 33), adică 
operatorul poate să furnizeze informaţii persoanei vizate pe măsură ce scopurile se 
clarifică, se stratifică (granulează), odată cu desfăşurarea cercetării (Regulamentul nr. 
679/2016, considerentul 33); 
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„Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a oferi servicii 
personalizate” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018: 10). 
Ce înseamnă servicii “personalizate”? Mi se face un profil? Urmează să primesc 
reclame? 

Toate întrebările puse în exemplele de mai sus sunt întrebări suplimentare, 
generate de exprimări neadecvate şi demonstrează că acest tip de formulări nu 
respectă criteriul clarităţii informaţiei şi încalcă principiul transparenţei. 

Exemplele de mai sus pot schimba categoria de încadrare, de la neadecvat la 
adecvat, printr-o simplă reformulare: 

„Reţinem istoricul dumneavoastră de cumpărături şi utilizăm detalii despre produsele pe 
care le-aţi achiziţionat pentru a vă propune şi alte produse de care considerăm că aţi putea fi, de 
asemenea, interesat” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018). 
Din această frază se înţelege ce tip de date personale vom prelucra (cele stocate în 
istoricul de achiziţii şi detaliile despre tipul / tipurile de produse cumpărate online), 
precum şi faptul că persoana vizată va face obiectul unor anunţuri / notificări / 
sugestii viitoare despre aceste produse, adică vom folosi datele personale pentru a 
face acest lucru posibil. 

„Reţinem şi evaluăm informaţii cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul 
nostru, precum şi la modul în care vă deplasaţi printre diferitele secţiuni ale site-ului nostru şi le 
analizăm, pentru a înţelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, în aşa fel încât să îl 
putem face mai intuitiv” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 
2018). După cum observăm, reiese clar ce tip de date personale prelucrăm, tipul de 
analiză pe care o efectuăm, precum şi faptul că acest tip de prelucrare finalizat cu un 
site mai intuitiv, poate ajuta persoana vizată să găsească mai repede şi mai uşor 
informaţiile căutate; 

„Ţinem evidenţa articolelor de pe site-ul nostru pe care le-aţi citit (aţi dat click) şi utilizăm 
informaţiile obţinute astfel pentru a vă direcţiona publicitatea care este de interes pentru 
dumneavoastră şi pe care am identificat-o pe baza articolelor pe care le-aţi citit” (Grupul de 
Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2018). Formulând în acest fel reiese 
clar cum se realizează personalizarea şi se precizează şi modul cum sunt identificate 
interesele care se atribuie persoanei vizate. 

4.2. Limitări legate de scop 

Principiul limitării legate de scop este prevăzut în art. 5 alin. 1 lit. b din 
Regulament şi prevede că datele personale sunt “colectate în scopuri determinate, explicite 
şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea 
ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în 
scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu art. 89 
alin. 1” (Regulamentul nr. 679, art. 5 alin. 1 lit. b). 

Grupul de lucru pe art. 29, în Opinia 03/2013 privind limitările legate de scop, 
WP 203, adoptată în 2 aprilie 2013, precizează că “Stabilirea scopului este o condiţie esenţială 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi o condiţie prealabilă pentru aplicarea altor cerinţe 
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privind prelucrarea datelor personale” (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia 
Datelor, 2013: 10). 

Stabilirea scopurilor, în aşa fel încât acestea să fie determinate, explicite şi 
legitime, contribuie la transparenţă şi oferă predictibilitate, protejând persoana vizată 
prin stabilirea unor limite privind modul în care operatorii pot utiliza datele lor 
personale şi consolidează corectitudinea prelucrării datelor personale. 

Pentru a facilita înţelegerea conceptului de limitare a scopurilor, vom descrie 
cele două aspecte principale ale conceptului: „stabilirea scopului prelucrării” şi 
„prelucrarea ulterioară în scopuri compatibile”. 

4.2.1. Stabilirea scopurilor prelucrării 

Prin stabilirea scopurilor se determină care sunt datele relevante care vor fi 
colectate, se stabileşte perioada de stocare / de retenţie a datelor cu caracter 
personal, precum şi toate celelalte aspecte cheie ale modului în care datele cu 
caracter personal vor fi prelucrate pentru atingerea scopurilor pentru care au fost 
colectate. 

Stabilirea scopurilor determinate înseamnă că orice scop trebuie să fie 
suficient de bine definit pentru a permite implementarea oricăror garanţii necesare 
pentru protecţia datelor şi pentru a delimita sfera operaţiunilor de prelucrare. 

Datele cu caracter personal trebuie colectate în scopuri determinate, prin 
urmare, operatorul trebuie să stabilească foarte atent în ce scop sau scopuri vor fi 
prelucrate datele personale şi nu trebuie să colecteze decât datele personale care sunt 
necesare, adecvate sau relevante pentru scopul sau scopurile declarate. 

Caracterul determinat al scopului prelucrării se află la baza cadrului legal 
stabilit pentru protecţia datelor cu caracter personal. Pentru a stabili dacă prelucrarea 
datelor se face legal şi pentru a preciza măsurile adecvate de protecţie a datelor 
personale, stabilirea scopurilor determinate pentru care se colectează datele 
personale este o condiţie prealabilă obligatorie. Scopurile determinate ale prelucrării 
stabilesc limitele între care operatorul poate prelucra datele cu caracter personal şi 
ajută la identificarea corectă a măsurilor adecvate de protecţie a datelor personale. 

Stabilirea scopurilor determinate ale prelucrării trebuie să se facă înainte, 
sau, în orice caz, nu mai târziu de momentul în care se colectează datele personale. 

Scopul colectării datelor trebuie identificat în mod clar şi specific: trebuie să 
fie detaliat suficient pentru a determina ce tip de prelucrare este şi ce tip de 
prelucrare nu este inclus în scopul precizat şi să permită stabilirea temeiului legal al 
prelucrării, precum şi măsurile de protecţie a datelor care trebuie implementate. 

Pentru aceste motive, scopuri prea vagi şi generale, cum ar putea fi, spre 
exemplu, „îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor”, „scopuri de marketing”, 
„scopuri de securitate informatică” ori „cercetări viitoare”, nu vor îndeplini criteriul 
caracterului “determinat” al scopurilor prelucrării, dacă nu se oferă mai multe detalii. 
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Exemplu nr. 1: Scopuri prea vagi sau prea generale 

Scopurile vagi sau generale, cum ar fi „îmbunătăţirea experienţei 
utilizatorilor”, “marketing”, „securitatea IT” sau „cercetări viitoare” nu vor 
îndeplini, fără detalii suplimentare, criteriul “determinat” al scopurilor prelucrării. 
Gradul de detaliere a scopurilor prelucrării, însă, depinde de contextul în care datele 
sunt colectate şi de tipul de date personale prelucrate. 

E. 1: Un atelier, care produce încălţăminte şi accesorii la comandă (curele, poşete, genţi de 
voiaj, rucsacuri, mini valize tip “Diplomat”), cu un mic magazin de prezentare şi vânzare propriu, 
îşi promovează activitatea şi produsele preponderent pe sistemul recomandărilor clienţilor. 

La sfârşitul fiecărui an editează un catalog format de lux, în care îşi prezintă produsele, 
dar are şi secţiune de tendinţe ale modei în domeniu, catalogul acesta fiind singura modalitate prin 
care operatorul face marketing direct. Catalogul este gratuit şi este expediat, prin poştă, fiecăruia 
din cei 300 de clienţi care au acceptat să primească materiale promoţionale din partea operatorului. 

Într-o secţiune distinctă a catalogului, clienţilor li se explică de ce primesc catalogul, 
precum şi faptul că se pot dezabona, în orice moment, de pe lista de e-mailuri: personal, în scris, 
prin e-mail sau apelând la magazin. De asemenea, li se recomandă ca datele lor să nu fie partajate 
cu alţii şi li se comunică faptul că adresa de expediere va fi folosită numai pentru trimiterea 
catalogului. 

În acest context, scopurile prelucrării datelor sunt suficient de clar 
specificate (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2013: 52). 

 
E. 2.: Prin contrast cu exemplul anterior, o companie mare, specializată în vânzări cu 

amănuntul, în toată Europa, prin intermediul unui magazin online, folosind datele furnizate de 
clienţi pe site-ul companiei, face analize complexe pentru a distribui oferte personalizate şi reclame 
“ţintite”. 

În acest caz, scopurile trebuie specificate într-un mod mult mai 
detaliat cuprinzător, inclusiv, printre altele, „modul în care sunt prelucrate 
datele personale colectate” şi, de asemenea, trebuie prezentate criteriile 
decizionale utilizate pentru profilarea clienţilor (Grupul de Lucru „Articolul 
29” pentru Protecţia Datelor, 2013: 52). 

Exemplu nr. 2: Granularea scopurilor 

Scopurile prea generale pot fi granulate (stratificate, defalcate, descompuse 
etc.) în scopuri mai specifice, “mai mici”. 

E. 1: O persoană solicită unui ONG acordarea unor servicii sociale pentru care 
organizaţia este licenţiată. În momentul în care organizaţia primeşte cererea persoanei, o informează 
pe aceasta că îi prelucrează datele pentru “acordarea de servicii sociale” (scop general), precizând 
sub-scopurile: verificarea identităţii solicitantului, verificarea eligibilităţii acestuia pentru acordarea 
serviciilor sociale solicitate, efectuarea / realizarea / întocmirea diverselor piese componente ale 
dosarului beneficiarului etc. (anchetă socială, evaluarea iniţială, rapoarte, decizii de admitere sau de 
respingere etc.) 
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Scopul general a fost granulat până la limita la care se asigură nivelul 
de claritate şi specificitate cerut de Regulament (Grupul de Lucru „Articolul 
29” pentru Protecţia Datelor, 2013: 53). 

Facem precizarea că folosim “etc.” deoarece nu dăm soluţii definitive, ci 
doar exemple. Operatorii care se regăsesc în exemplele noastre se vor adapta 
activităţii lor specifice şi vor granula scopurile “complet”. 

După ce am clarificat ce se înţelege prin scopuri determinate, ne vom opri 
asupra caracterului explicit al scopurilor, care presupune că acestea trebuie să fie 
formulate suficient de clar şi de precis. Comparaţi “scopul explicit” cu “scopul 
ascuns” şi se va înţelege mult mai clar la ce se referă cerinţa privind scopul explicit. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal nu trebuie să fie 
determinate şi explicite doar în mintea operatorului sau a persoanelor responsabile 
cu colectarea datelor, ci trebuie să fie dezvăluite, transmise, comunicate, într-o 
formă clară şi inteligibilă persoanelor vizate. 

Îndeplinirea cerinţei ca scopurile să fie determinate şi explicite asigură 
transparenţa şi predictibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal şi permite 
identificarea fără echivoc a limitelor modului în care operatorii şi persoanele 
împuternicite de operator prelucrează datele personale colectate, în vederea 
protejării persoanelor vizate. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri determinate şi explicite, 
în mod transparent şi previzibil, reduce riscul ca aşteptările persoanelor vizate să 
difere de aşteptările operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator. 

Exemplu nr. 3: Scopurile adaptate contextului 

Scopurile trebuie să fie explicite, adică dezvăluite, clar exprimate, într-o 
formă care să se asigure că toţi cei interesaţi le înţeleg cu uşurinţă, indiferent de 
diversitatea culturală sau lingvistică. 

E. 1: Pe un site web al guvernului se oferă sfaturi persoanelor în vârstă sau cu diferite 
afecţiuni, pe un site de jocuri destinat adolescenţilor se prezintă acestora noile produse, pe site-ul unei 
agenţii guvernamentale se prelucrează datele persoanelor care solicită azil umanitar, toţi operatorii 
în cauză trebuind să ia în considerare vârsta grupului ţintă căruia se adresează, nevoile speciale ale 
acestora, naţionalitatea, cultura sau situaţia specifică în care se află persoanele. 

Scopurile prelucrării vor fi formulate explicit, ţinând cont de 
particularităţile categoriei de persoane vizate ale căror date personale se 
prelucrează (Grupul de Lucru „Articolul 29” pentru Protecţia Datelor, 2013: 51). 

 
A treia cerinţă pe care trebuie s-o îndeplinească scopurile prelucrării datelor 

cu caracter personal se referă la legitimitatea acestora. Această noţiune depăşeşte 
cerinţa de a avea temei legal pentru prelucrarea datelor personale, în sensul art. 6 din 
Regulament şi se extinde şi în alte domenii de lege. 

Pentru ca scopurile să fie legitime, prelucrarea trebuie - în toate etapele sale 
şi tot timpul - să se bazeze pe cel puţin unul dintre motivele legale prevăzute la art. 6 
din Regulament. 


