Buletin informativ
Trimestrul II al anului 2008

1. Activitatea de comunicare şi informare
 Reuniune cu tema „Protecţia datelor cu caracter personal în activitatea
desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale” – Craiova, 8 mai
2008
Seminarul se înscrie în cadrul campaniei

de informare demarate de

Autoritatea de supraveghere, cu scopul clarificării modului de aplicare unitară a
prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, în cadrul activităţii desfăşurate la nivelul
autorităţilor comunale, orăşeneşti şi judeţene.
 Conferinţa Internaţională cu tema „Biroul de credit - factor important al
unei activităţi de creditare sănătoase” – Bucureşti, 14 mai 2008
Cu ocazia acestui eveniment au luat cuvântul dl. Şerban Epure – director
Biorul de Credit, dna Elena Petculescu, preşedinte Bancpost, dl. Radu Graţian
Gheţea, presedinte ARB, dl. Cristian Bichi, director adj. BNR, dl. Oscar
Maddedu, Divizia financiară a Băncii Mondiale şi Dan Vlaicu, preşedinte,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
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Reprezentantul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal a prezentat lucrarea cu tema „Dreptul la informare
în sectorul financiar - bancar”, subliniind importanţa respectării realizării
informării clienţilor de către participanţii la sisteme de evidenţă de tipul
birourilor de credit. În acelaşi timp, au fost aduse în atenţie principalele
prevederi ale Deciziei 105/2007.
 Simpozionului cu tema „Prelucrarea şi transferul de date cu caracter
personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi
reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi a
altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal în limitele şi cu
restricţiile stabilite de lege”, eveniment inclus în Planul de formare continuă la
nivel descentralizat în anul 2008 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti - 28 mai 2008
La această întâlnire au participat reprezentanţi ai autorităţii de
supraveghere şi procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi
judecătorii.
Cu această ocazie magistraţii au ridicat problema declaraţiilor de avere
care trebuie să fie făcute publice, conform legii şi care, de altfel, conţin foarte
multe date cu caracter personal, inclusiv adresa exactă a domiciliului. În acest
sens, aceştia au subliniat necesitatea modificării legislaţiei privind declaraţiile de
avere în scopul respectării dreptului la viaţă privată a magistraţilor.
 Reuniune cu tema „Protecţia datelor cu caracter personal în activitatea
desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale” – Hunedoara, 19
iunie 2008
Prefectul judeţului Hunedoara a adresat preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal invitaţia de a
participa, în cursul lunii iunie 2008, la seminarul cu tema “Protecţia datelor
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personale în activităţile desfăşurate de autorităţile publice”, la care vor fi
prezenţi primari, secretari ai unităţilor administrativ teritoriale şi reprezentanţi ai
serviciilor deconcentrate de la nivel judeţean.
Pe data de 20 iunie 2008, la invitaţia vicepreşedintelui Camerei de Comerţ
Hunedoara, doamna Georgeta Basarabescu a susţinut o amplă alocuţiune
referitoare la obligaţiile ce revin operatorilor de date din domeniul privat, în
contextul prelucrării efectuate.

2. Activitatea de investigaţii
În cadrul planului general de investigaţii pentru perioada ianuarie –
decembrie 2008, au fost programate investigaţii pe marginea a 4 teme principale
(SWIFT, servicii de întreţinere şi tratament, vânzări on-line, învăţământ), investigaţiile
tematice fiind programate a se desfăşura în medie, pe parcursul a câte unui trimestru.
În perioada aprilie – iunie 2008, s-au efectuat 60 de investigaţii, repartizate astfel:
• 21 investigaţii în luna aprilie;
• 14 investigaţii în luna mai;
• 25 investigaţii în luna iunie.
Dintre acestea, 28 au fost investigaţii tematice, efectuate la centrele care
oferă servicii de întreţinere şi tratament: 9 în luna aprilie, 8 în luna mai, 11 în luna
iunie.
În acest trimestru s-au efectuat şi investigaţii la plângere, la sesizare şi din
oficiu. Astfel, în luna aprilie 2008, au fost 3 investigaţii la plângere, una la sesizare şi
17 din oficiu. În luna mai au fost 2 investigaţii la plângere, 4 la sesizare şi 8 din oficiu
iar în luna iunie 3 investigaţii la plângere, 8 la sesizare şi 14 din oficiu.
În trimestrul al II-lea al anului 2008, au fost efectuate 5 investigaţii în
teritoriu (4 în luna mai şi una în luna iunie), iar restul în municipiul Bucureşti.
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În urma investigaţiilor efectuate în această perioadă, s-au aplicat 32 de
sancţiuni, repartizate astfel:
• 14 în luna aprilie (7 amenzi şi 7 avertismente);
• 7 în luna mai (3 amenzi şi 4 avertismente);
• 11 în luna iunie (6 amenzi şi 5 avertismente).
Dintre aceste sancţiuni aplicate, au fost contestate 3.
În trimestrul al II-lea al anului 2008, s-au aplicat amenzi în cuantum de
17.000 RON, astfel:
• 6.000 RON în luna aprilie;
• 2.000 RON în luna mai;
• 9.000 RON în luna iunie.
În urma efectuării investigaţiilor în această perioadă şi a constatărilor
făcute, s-au emis 3 Decizii şi 3 Recomandări:
-

o decizie prin care operatorului i s-a interzis să înceapă
prelucrarea

datelor

cu

caracter

personal

până

la

îndeplinirea unor condiţii privind efectuarea informării
persoanelor vizate, anterior obţinerii consimţământului
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale Legii
nr. 506/2004, modificată şi completată şi transmiterea unor
completări/modificări la notificare, în urma revizuirii
modului în care au fost bifate unele puncte din formularul
de notificare;
-

o decizie prin care operatorul a fost obligat să înceteze
prelucrarea codului numeric personal şi a contului bancar
ale clienţilor săi, în scop de "furnizare de bunuri şi servicii"
şi "reclamă, marketing, publicitate" şi să şteargă aceste
date;
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o decizie prin care s-a dispus ca operatorul instituţie
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publică să şteargă datele personale ale petentului conţinute
într-un document intern, document publicat pe site-ul
propriu;
-

o recomandare prin care s-a dispus ca operatorul instituţie
publică să ia măsurile necesare pentru modificarea unui
articol dintr-un regulament intern, astfel încât să se asigure
respectarea prevederilor art. 5 din Legea 677/2001, potrivit
cărora datele personale pot fi prelucrate, inclusiv
dezvăluite terţilor, numai dacă persoana vizată şi-a dat în
mod expres şi neechivoc consimţământul ori în cazurile
stabilite de art. 5 alin. (2) din aceeaşi lege;

-

o recomandare prin care s-a dispus ca operatorul instituţie
publică să ia măsurile necesare pentru realizarea unei
instruiri eficiente şi uniforme, inclusiv prin emiterea de
instrucţiuni scrise, a propriilor angajaţi în legătură cu
obligaţiile ce le revin pentru respectarea dispoziţiilor Legii
nr. 677/2001, în cadrul prelucrării datelor cu caracter
personal;

-

o recomandare prin care s-a dispus ca operatorul să
întreprindă demersurile necesare în vederea limitării
categoriilor de date cu caracter personal din Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare afişate pe site-ul
propriu, la datele strict necesare realizării scopului
prelucrării.
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