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ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII 
DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL
Cum determinăm momentul când operatorii iau la 
cunoştinţă că a avut loc un incident de securitate



1 Introducere
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Securitatea 
Prelucrărilor

Identificarea 
unei încălcări

Operatorul ia 
la "cunoştinţă"  

încălcarea

Notificarea 
Autorităţii de 

Supraveghere

Notificarea 
Persoanelor 

Vizate

Noţiuni Generale
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 „Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a 
securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, 
modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat 
la acestea.

 Cum se clasifică o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal:

 Încălcare privind confidenţialitatea – atunci când există o divulgare 
accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal sau un acces 
neautorizat la acestea;

 Încălcare privind disponibilitatea – atunci când datele sunt pierdute în mod 
accidental sau ca urmare a unor activităţi neautorizate sau când aceste 
date sunt distruse

 Încălcare privind integritatea – atunci când datele suferă modificări în mod 
accidental sau ca urmare a unor activităţi neautorizate

Ce este o Încălcare a Securităţii Datelor cu Caracter 
Personal



3 Procedura de Notificare
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Procedura şi Traseul Notificării

Operatorul detectează / ia la 
"cunoştinţă" că a avut loc un 

incident de securitate şi 
stabileşte dacă există o 

încălcare a securităţii datelor

Operatorul evaluează riscurile asupra 
persoanelor vizate

Prezintă încălcarea 
riscuri asupra 
drepturilor şi 

libertăţilor 
persoanelor vizate?

NU
Nu există cerinţa notificării 

autorităţii sau a persoanelor 
vizate

DA Se notifică autoritatea de 
supraveghere. Dacă încălcarea 
afectează persoanele vizate în 
mai multe State Membre, se 

notifică fiecare autoritate 
Notificarea 
persoanelor 
afectate de 
încălcare şi 

informaţii despre 
cum se pot proteja 

Înregistrarea 
tuturor 

încălcărilor în 
registrele 

operatorului

72 de 
ore
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• Operatorul trebuie să aibă un grad rezonabil de certitudine că a avut loc 
un incident de securitate care a condus la compromiterea datelor cu 
caracter personal

• Operatorul trebuie să aibă implementate proceduri interne pentru a putea 
detecta şi a combate efectele încălcării

• Operatorul poate petrece o anumită perioadă de timp pentru a investiga 
incidentul şi a stabili dacă a avut loc o încălcare cu adevărat. În această 
perioadă nu se poate considera că operatorul a luat la "cunoştinţă"

• Momentul în care operatorul ia la "cunoştinţă" că a avut loc o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal trebuie clar (fără nici un fel de 
dubiu) definit în procedurile interne ale operatorului

Când ia operatorul la "cunoştinţă" de încălcare



4 Exemple
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Un operator stochează datele criptate ale unei 
arhive pe un CD. CD-ul este sustras din sediul 

operatorului in timpul unei spargeri.

Notificăm Autoritatea? Notificăm persoanele 
vizate?  

Exemplul I
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Atâta timp cât datele sunt criptate cu un algoritm de ultimă oră, datele din 
arhivă există şi cheia unică nu este compromisă, o asemenea încălcare nu 

trebuie notificată. Cu toate acestea, dacă se constată ulterior că cheia 
unică este compromisă în orice fel, notificarea este necesară.

NU NU

Exemplul I
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Datele cu caracter personal sunt sustrase în timpul unui atac 
cibernetic de pe un website securizat gestionat de către 

operator. Operatorul are clienți într-un singur stat membru UE.

Notificăm Autoritatea? Notificăm persoanele 
vizate?  

Exemplul II
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Dacă riscul nu este ridicat, recomandăm operatorului să notifice persoana vizată, în 
funcție de circumstanțele cazului. De exemplu, este posibil ca notificarea să nu fie 

necesară dacă există o încălcare a confidențialității pentru un buletin informativ 
referitor la o emisiune TV, dar poate fi necesară dacă acest buletin informativ poate 

conduce la evidenţierea opiniilor politice ale persoanei vizate.

Da, autoritatea de 
supraveghere competentă 

trebuie notificată dacă există
potenţiale consecințe

negative privind persoanele.

Da, persoanele vizate 
trebuie notificate în funcție 

de natura datelor cu caracter 
personal afectate și dacă 
gravitatea consecinţelor 

negative asupra persoanelor 
este ridicată.

Exemplul II



www.dlapiper.com 1226 January 2018

O scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică la centrul 
de apel al operatorului, care durează câteva minute, determină 

imposibilitatea clienților de a apela operatorul și a-şi accesa 
datele.

Notificăm Autoritatea? Notificăm persoanele 
vizate?  

Exemplul III
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Aceasta nu este o încălcare a datelor cu caracter personal notificabilă, ci un 
incident care poate fi înregistrat în conformitate cu articolul 33 alineatul (5).

Înregistrările corespunzătoare ar trebui să fie păstrate de operator.

NU NU

Exemplul III



5 Concluzii și Recomandări
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Desfăşurarea unei evaluari de risc, dacă este cazul și implementarea măsurilor sugerate de experți.

Determinarea rolului părţilor: operator sau persoană împuternicită? Contractele privind prelucrarea
datelor cu caracter personal trebuie să includă clauze adecvate de notificare a încălcării - în mod ideal,
termenele în care notificările trebuie efectuate sunt incluse în contracte, nu sunt utilizate formulări
precum "fără întârzieri nejustificate" și este clar cine trebuie să notifice cine.

Trebuie să fie clar cine este persoana responsabilă cu securitatea datelor cu caracter personal și cu
securitatea sistemelor informatice.

Este necesară implementarea unui plan detaliat de răspuns rapid în caz de încălcare a securității
datelor, care să includă prevederi privind notificarea autorității de supraveghere și a persoanelor vizate,
precum și privind modul de gestionare a încălcării din perspectiva relației cu publicul.

Este necesară implementarea unei politici de securitate a sistemelor informatice și verificarea
respectării ei, la intervale de timp regulate.

Concluzii și Recomandări
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Angajații trebuie să fie instruiți cu privire la securitatea sistemelor informatice și trebuie să ştie când să
raporteze superiorilor posibile încălcări de securitate.

Efectuarea periodică a unor exerciţii privind scenarii de încălcare a securităţii datelor cu caracter
personal, în contextul cărora să fie identificate şi consemnate potenţiale îmbunătățiri ale procedurilor,
sistemului sau documentelor utilizate în aceste exerciţii.

Accesul la datele cu caracter personal trebuie limitat doar la persoanele din organizație care au
competențe în acest sens.

Trebuie analizată oportunitatea constituirii unor provizioane/rezerve pentru cazuri de urgență generate
de încălcări ale securității și, în unele cazuri, încheiată o asigurare care sa acopere un astfel de
eveniment.

Trebuie ţinut un registru al încălcărilor de securitate care sa cuprindă, printre altele o listă a datelor cu
caracter personal care au fost compromise și modul în care încălcarea a fost gestionată.

Concluzii și Recomandări
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