
 

 

 

Protecţia datelor cu caracter personal în mediul digital. Riscuri, provocări şi 

oportunităţi 

Evoluția tehnologică în domeniul IT&C înseamnă oportunități de afaceri, înseamnă progres, 

acces la informații în timp real, dar și riscuri la adresa confidențialității infomațiilor generate, 

de multe ori, de o lipsă de cunoaștere a măsurilor minimale ce pot fi implementate în vederea 

diminuării accesului la informații și diseminării necontrolate a acestora. 

Când vorbim de măsuri, vorbim, pe de o parte, de măsuri de natură tehnică ce țin de 

configurarea sistemelor informatice, astfel încât să se creeze o reziliență a acestora în fața 

atacurilor de tip malware, iar pe de altă parte, de o cunoaștere a consecințelor ce pot fi generate 

de propriile noastre decizii și acțiuni cu privire la informațiile pe care le deținem si pe care 

alegem sa le dezvaluim, conștient sau nu, în medii ce permit accesul larg și imposibil de 

urmărit al publicului la aceste informații. Prin urmare, atât entitățile juridice, cât și fiecare 

persoană fizică în parte, ar trebui să dețină cunoștințe minime cu privire la obligațiile și 

drepturile pe care le au atunci când prelucrează, respectiv dezvăluie date, în special date ce pot 

conduce la identificarea personală și, pe cale de consecință, la afectarea dreptului la viață 

privată a individului. 

Și pentru că mediul on-line este cel ce facilitează propagarea a datelor personale și poate atrage 

cele mai mari riscuri, este important de știut, în special de către operatorii economici activi în 

mediul on-line, că datele cu caracter personal pe care persoanele fizice aleg să se dezvăluie nu 

pot fi prelucrate oricum, în orice scop, pentru perioade nelimitate și, mai ales, fără acordul 

prealabil, deplin informat, al persoanelor fizice cărora le aparțin. In funcție de tipul de 

activitate desfășurat în mediul on-line (comerț electronic, analytics, profiling, marketing), 

fiecare operator economic trebuie să țină seama și să implementeze îintr-o manieră 

personalizată, principiile generale ce stau la baza oricărei prelucrări legale a datelor cu caracter 

personal. Deși legislația actuală în materia protecției datelor oferă reguli de aplicare a 

principiilor enunțate mai sus, practica a evidențiat nevoia de reglementare expresă a unor 

reguli noi, menite să ofere o rezolvare clară și corectă diferitelor modalități de prelucrare a 

datelor cu caracter personal în mediul digital, apărute odată cu noutățile din domeniul IT&C. 

În acest context, a fost adoptat, la nivel european, în aprilie 2016, Regulamentul privind 

Protecția Datelor, având o natură mult mai complexă decât legislația actuală, prevăzând 

sancțiuni mult mai mari pentru nerespectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter 

personal și care va deveni direct aplicabil în toate statele membre începând cu iulie 2018. Până 

la această dată, toți operatorii de date cu caracter personal trebuie să revizuiască și să adapteze 

politicile și procedurile interne privitoare la protecția datelor noilor cerințe legale.  

Dezbaterile de astăzi iși propun să aducă în discuție câteva dintre aspectele legale ce prezintă, 

atât un interes actual, cât și viitor, cu precădere dupa momentul iulie 2018.  


