Buletin informativ
Trimestrul IV al anului 2009

• Activitatea de comunicare
Dintre evenimentele desfăşurate în cursul lunii octombrie 2009,
prezentăm:
• Conferinţa Europeană „Marketing direct şi protecţia
datelor”, organizată de Asociaţia Romană de Marketing
Direct şi Autoritatea naţională de supraveghere
Conferinţa a fost onorată de prezenţa doamnei Georgeta BasarabescuPresedintelui ANSPDCP, care a subliniat importanţa analizării cu această
ocazie a unor aspecte practice de impact asupra asigurării respectării drepturilor
persoanelor fizice.
Acest eveniment a constituit un excelent prilej de analizare a modului de
folosire a datelor personale de către persoanele juridice de drept privat ce
desfăşoară activităţi de marketing direct şi reprezintă o expresie a interesului
continuu al Asociaţiei Romane de Marketing Direct in domeniul protecţiei
datelor, una printre primele asociaţii care au adoptat un cod de conduită pentru
prelucrarea datelor personale în marketing direct.
Conferinţa a suscitat interesul presei şi a beneficiat de prezenţa
Comisarului pentru protecţia datelor personale din Bulgaria, reprezentând un
adevărat forum de dezbatere a unor probleme actuale în domeniul
marketingului direct.
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• Lansarea „Codului de responsabilitate pe internet”, de către
Asociaţia industriei de publicitate IAB România în colaborare
cu Legalnet
Autoritatea naţională de supraveghere şi-a exprimă aprecierea faţă de
iniţiativa elaborării Codului de responsabilitate în publicitate şi comerţ pe
internet, prin care se urmăreşte crearea unei practici unitare a utilizatorilor de
internet, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Sperăm acest cod va constitui un instrument deosebit de util, astfel încât
toate părţile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul publicităţii şi comerţului
pe internet să ia măsurile adecvate pentru respectarea dreptului la viaţă privată
a fiecăruia dintre noi.
• Reuniunea de pregătire în domeniul protecţiei datelor
personale, organizată de Inspectoratul Naţional pentru
Evidenţa Persoanelor
Obiectivul principal al întâlnirii a fost analizarea regulilor generale
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în spaţiul Schengen, în cadrul
activităţii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor coordonate
de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
Reuniunea a fost deschisă de doamna Georgeta Basarabescu,
preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, şi s-a desfăşurat pe
parcursul a două zile, perioadă în care au fost discutate diferite aspecte legate
de aplicarea prevederilor legale incidente asupra activităţii de protecţia a
datelor personale la nivelul serviciilor de evidenţă a persoanelor.
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• Activitatea de investigaţii
În anul 2009 au fost efectuate investigaţii stabilite de autoritate pentru
patru domenii: societăţi financiare şi de credit, agenţii imobiliare, reclamă,
marketing şi publicitate, învăţământ, investigaţii cerute la nivelul Grupului de
Lucru Art. 29 de pe lângă Comisia Europeană, precum şi investigaţii pe baza
sesizărilor primite din partea unor instituţii din România sau străinătate ori
semnalate de mass-media.
În trimestrul IV al anului 2009 au fost efectuate investigaţii care au avut
ca obiect verificarea modalităţii în care sunt respectate prevederile Legii nr.
677/2001 de către unităţile de învăţământ.
Unităţile de învăţământ preuniversitar prelucrează date cu caracter
personal atât în calitate de operator, cât şi în calitate de împuternicit al
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
În calitate de operator, sunt prelucrate date în scop de „educaţie şi
cultură”, precum şi în scopul gestionării bazei de date a cursanţilor.
În calitate de persoane împuternicite, unităţile de învăţământ întocmesc
alte evidenţe conţinând date cu caracter personal, la solicitarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Astfel, în cazul Bazei de Date Naţionale a
Educaţiei, datele sunt obţinute prin intermediul fişelor de colectare completate
de către elevi sau părinţi şi transmise on-line în sistemul electronic care este
gestionat de acest minister.
O altă categorie de evidenţă se referă la datele colectate în scopul
acordării rechizitelor gratuite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001
privind acordarea de rechizite şcolare.
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În ceea ce priveşte acordarea burselor, la începutul fiecărui an şcolar, iar
ulterior semestrial, se întocmesc evidenţe cu elevii care beneficiază de burse
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi
2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi
cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi. La inspectoratele şcolare sunt
transmise date doar în format statistic.
Majoritatea unităţilor şcolare nu au notificat prelucrarea datelor cu
caracter personal pe care le efectuează în vederea desfăşurării activităţii
specifice şi nici nu au realizat informarea persoanelor ale căror date au fost
colectate cu privire la drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, motiv pentru
care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale operatorilor verificaţi.
În unele cazuri, s-a constatat că unităţile de învăţământ prelucrează date
cu caracter personal şi prin mijloace de supraveghere video, destinate
monitorizării accesului persoanelor în spaţii publice/private şi asigurării
securităţii persoanelor şi a spaţiilor publice/private. Întrucât astfel de prelucrări
nu au fost notificate la Autoritatea de supraveghere, s-au aplicat sancţiuni
pentru încălcarea acestei obligaţii, în temeiul art. 31 din Legea nr. 677/2001.
Faţă de cele constatate, s-a recomandat operatorilor să notifice
prelucrările de date pe care le efectuează şi să realizeze informarea persoanelor
vizate cu privire la drepturile recunoscute de Legea nr. 677/2001, prin toate
documentele de colectare a datelor sau în spaţiile supuse monitorizării prin
mijloace de supraveghere video.
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•

Activitatea de emitere de puncte de vedere, avize şi
recomandări

Neparticiparea societăţilor de telefonie la sisteme de evidenţă de tipul
birourilor de credit
Un operator de telefonie mobilă a solicitat reanalizarea şi modificarea
Deciziei preşedintelui Autorităţii de supraveghere nr. 105/2007 cu privire la
prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sistemele de evidenţă de
tipul birourilor de credit, respectiv reconsiderarea categoriilor de participanţi
care pot face parte din aceste sisteme.
În acest context, operatorul consideră că se impune extinderea sferei
participanţilor la sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit, astfel încât
să se permită accesul la acest tip de sisteme tuturor societăţilor care, furnizând
bunuri şi prestând servicii „de credit” sunt expuse riscului de creditare, la fel ca
şi instituţiile de credit.
Prin participarea societăţilor de telefonie la Biroul de Credit s-ar ajunge
ca aceste societăţi să aibă acces la informaţii de la băncile care îşi raportează
clienţii la acelaşi Birou de Credit, ceea ce implică o încălcare a
confidenţialităţii relaţiei dintre bancă şi clientul acesteia, în condiţiile în care
informaţiile bancare sunt supuse secretului bancar.
De asemenea, s-a subliniat că, în cazul admiterii societăţilor de telefonie
şi a celor de utilităţi la sistemul Biroului de Credit, s-ar putea ajunge la
raportarea excesivă a datelor personale legate de situaţia financiară şi
comportamentul la plată al persoanelor fizice, de natură a crea prejudicii şi a
aduce atingere chiar asigurării unui nivel de trai decent în România. Persoana
care solicită furnizarea unor servicii esenţiale (telefonie, gaze, electricitate) ar
putea ajunge în situaţia de a i se refuza încheierea contractului, pe motivul unei
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datorii către bancă, ceea ce ar crea premisele excluderii sale de la beneficiul
unei prestaţii cu potenţial de protecţie socială.
Totodată, societăţile de telefonie (Orange, Vodafone, Telemobil şi
Cosmote) dispun deja de sistemul „Preventel”, specific domeniului telefoniei,
prin care pot fi verificaţi clienţii cu datorii rezultate din achitarea cu
întârziere/neachitarea facturilor emise.
În concluzie, s-a apreciat că nu se justifică modificarea Deciziei
preşedintelui Autorităţii de supraveghere nr. 105/2007 în sensul celor
solicitate de compania de telefonie.

6

