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!Dreptul la viaþã intimã,

Ziua Europeanã
a
Protecþiei Datelor
Consiliul Europei, cu suportul
Comisiei Europene, a stabilit
celebrarea pentru prima oarã a
Zilei Protecþiei Datelor de cãtre
statele membre ale Consiliului
Europei, pe data de 28 Ianuarie
2008.
Aceasta este data aniversãrii
adoptãrii, la Strasbourg, pe 28
Ianuarie 1981, a Convenþiei nr. 108
pentru protecþia persoanelor cu
privire la prelucrarea automatã a
datelor cu caracter personal primul instrument legal în domeniul
protecþiei datelor.

familialã ºi privatã e garantat de
Constituþia României ºi de Carta
Drepturilor Omului.
!Prin Legea nr. 677/2001 pentru

protecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal ºi libera circulaþie a
acestor date sunt stabilite regulile
generale de prelucrare a datelor
personale, drepturile persoanelor
vizate ºi obligaþiile operatorilor.
Aceastã lege ocroteºte viaþa privatã
ºi familialã a cetãþenilor.
!Date

cu caracter personal
reprezintã orice informatii
referitoare la o persoana fizica
identificata sau identificabila.
!Exemple:

- nume si prenume
- adresa
- data nasterii
- date din actele de stare civila
- seria si nr. B.I./C.I.
- codul numeric personal
- funcþia
- adresã e-mail

!D a t e l e

personale oferã
informaþii despre fiecare dintre noi,
obiceiurile ºi opiniile noastre,
despre anumite aspecte ale
personalitaþii fiecãruia.
Datele personale pot dezvãlui ce
relaþii avem fiecare dintre noi cu alþi
oameni, care ne este starea de
sãnãtate sau stilul de viaþã.
!Categorii speciale de date:

- privind originea rasialã sau etnicã
-privind convingerile politice,
religioase, filozofice
- privind apartenenþa sindicalã
- privind starea de sãnãtate
- privind viaþa sexualã

