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28 ianuarie 2010 - Ziua Europeană a Protecţiei Datelor

La data de 28 Ianuarie 2009 se celebrează Ziua Europeană a
Protecţiei Datelor la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei, cu
ocazia împlinirii a 29 de ani de la adoptarea, la Strasbourg, a Convenţiei
nr. 108 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a
datelor cu caracter personal - primului instrument juridic în domeniul
protecţiei datelor.
Sărbătorirea Zilei Europene a Protecţiei Datelor urmăreşte
creşterea gradului de conştientizare a regulilor de protecţie a datelor
personale şi a drepturilor de care beneficiază fiecare persoană.
Cu acest prilej, trebuie subliniat că, la nivelul Uniunii Europene,
problemele ridicate de protecţia vieţii private atrag atenţia, în special în
ultima perioadă, când „tendinţa generală este aceea de eliminare a
intimităţii persoanei”. Astfel, spectrul unor atacuri teroriste, intensificarea
circulaţiei persoanelor, necesitatea unui control mai strict al frontierelor şi
a asigurării unei securităţi sporite a persoanelor, cât şi dezvoltarea
tehnologică accentuată au dus la extinderea sistemelor de supraveghere
video, la crearea unor baze de date din ce în ce mai complexe şi la
utilizarea pe scară mai largă a datelor biometrice.
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Toate aceste tendinţe conduc la sublinierea ideii de asigurare a unui
echilibru între dreptul la viaţă privată şi lupta împotriva terorismului, în
această eră a globalizării care implică din ce în ce mai multe ingerinţe în
viaţa privată a fiecăruia dintre noi.
În cinstea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea naţională
de supraveghere a organizat Ziua Porţilor Deschise. Acest eveniment a
atras atenţia atât persoanelor fizice, operatorilor, dar şi jurnaliştilor care
ne-au vizitat şi şi-au exprimat interesul pentru acest gen de manifestări.
Cu această ocazie, au fost postate afişe cu motto-ul „Ai grijă de
datele tale personale!” în mijloacele de transport ale Regiei Autonome de
Transport Bucureşti.
Activitatea de investigaţii
În primul trimestru al anului 2010, au fost efectuate 58 de
investigaţii, cu preponderenţă la societăţi de asigurări şi societăţi bancare,
prin care s-a urmărit verificarea respectării regulilor de protecţie a datelor
personale sau a anumitor aspecte semnalate în plângerile primite de
Autoritatea de supraveghere.
În acelaşi interval de timp Autoritatea de supraveghere a primit 43
de sesizări referitoare, în special, la dezvăluiri de date personale pe
internet şi primirea de mesaje comerciale nesolicitate.
De asemenea, s-au primit 157 de plângeri prin care ne erau
semnalate, în principal, raportări la biroul de credit fără respectarea
dreptului la informare, nerespectarea dreptului de opoziţie, primirea de
mesaje comerciale nesolicitate şi dezvăluiri de date personale fără
consimţământ.
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Speţă
Printr-o petiţie Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal a fost sesizată cu privire la publicarea pe
site-ul unei primării a unui document cuprinzând date ale unor persoane
fizice aflate în procedura de executare silită (nume, prenume, adresă, dată
şi număr somaţie), pentru care au fost emise somaţii de plată în perioada
2005-2007.
În cadrul investigaţiei, s-a constatat că, pe site-ul respectiv erau
disponibile liste ale contribuabililor persoane fizice către care s-au emis
acte de executare silită, liste postate în anii 2007, 2008 şi 2009.
Conform art. 44 alin. (3) din Codul de procedură fiscală,
comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, la sediul şi pe pagina
de Internet a autorităţii administraţiei publice locale, a unui anunţ în care
se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului. Actul administrativ fiscal se consideră comunicat şi
produce efecte în termen de 15 zile de la data afişării anunţului. Potrivit
pct. 2 din Instrucţiunile de completare din anexa nr. 2 la Ordinul nr.
94/2006, menţionat mai sus, anunţul care se publică pe Internet va fi
păstrat o perioadă de 15 zile de la data afişării.
În acelaşi timp, a rezultat că nu era respectat dreptul la informare a
persoanelor fizice întrucât nu este postată pe pagina de Internet a
Primăriei o notă de informare referitoare la drepturile prevăzute de art.
12-18 din Legea nr. 677/2001. Din consultarea formularelor utilizate în
activitatea de constatare, impunere, urmărire executare silită persoane
fizice a rezultat că nu este realizată o astfel de informare nici în scris.
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S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte :
1. omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă, prevăzută
de art. 31 din Legea nr. 677/2001, raportat la art. 22 din Legea nr.
677/2001, în forma omisiunii de a notifica;
2. prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută
de art. 32 din Legea nr. 677/2001, raportat la art. 4 din Legea nr.
677/2001.
Pentru faptele constatate s-a aplicat amendă şi avertisment.
În acelaşi timp, s-a recomandat adoptarea următoarelor măsuri:
1. notificarea tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal, care
nu sunt scutite de la această obligaţie, efectuate de serviciile din
cadrul Primăriei respective;
2. stabilirea duratelor de stocare a datelor cu caracter personal, în
toate operaţiunile desfăşurate de serviciile din cadrul Primăriei, în
conformitate cu obligaţiile legale, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data încheierii prezentului proces-verbal;
3. informarea completă şi corespunzătoare a persoanelor fizice ale
căror date cu caracter personal sunt prelucrate de serviciile din
cadrul Primăriei municipiului Craiova, cel puţin prin postarea pe
pagina de Internet proprie a unei note în acest sens, în termen de 10
zile lucrătoare de data încheierii prezentului proces-verbal.

4

