
Reforma protecției datelor în UE: 
drepturi sporite privind protecția datelor pentru cetățenii europeni

În prezent, 250 de milioane de oameni folosesc zilnic internetul în Europa. Transmitem tot mai multe date 
cu caracter personal – de exemplu, când facem cumpărături sau tranzacții bancare online, când folosim 
rețelele sociale sau când completăm declarații fiscale în format electronic.

Dreptul dumneavoastră de a vă proteja datele cu caracter personal 
este un drept care trebuie protejat. Există numeroase riscuri potențiale, 
cum ar fi divulgarea neautorizată, furtul de identitate sau abuzul online, 
pentru a numi doar câteva. Protecția datelor cu caracter personal este un 
drept fundamental al tuturor cetățenilor UE.

Noile norme privind protecția datelor intră în vigoare la 25 mai 2018 și vă 
vor oferi mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal, sporind 
securitatea atât online, cât și offline.

NOILE DUMNEAVOASTRĂ DREPTURI:

Ce sunt datele cu caracter personal?
Acestea sunt orice informații care se referă la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă. De 
exemplu: prenumele, numele de familie, adresa de 
domiciliu, adresa de e-mail, datele de localizare.

[Mai multe informații: articolul 4, alineatul (1) din 
regulament.]

>  dreptul de a primi informații clare și inteligibile despre
cine vă prelucrează datele, ce date prelucrează și de ce (art. 12-14 din regulament);

>  dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter 
personal pe care le deține o organizație în legătură cu dumneavoastră (art. 15
din regulament);

>  dreptul de a-i cere unui furnizor de servicii 
să transmită datele dumneavoastră cu 
caracter personal altui furnizor de servicii, cum ar fi
atunci când vă mutați de la o rețea socială de pe internet la alta 
sau când treceți la un alt furnizor de servicii de tip cloud (art. 
20 din regulament);
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>  Dacă datele dumneavoastră sunt pierdute sau furate, și în
cazul în care încălcarea securității datelor v-ar putea aduce prejudicii, întreprinderea 
care a comis actul de încălcare a securității datelor va trebui să vă informeze (precum 
și autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor), fără întârziere 
nejustificată. În caz contrar, întreprinderea respectivă poate fi amendată. (articolele 
33-34 din regulament); 

>  o protecție mai bună a copiilor online. Copiii pot fi mai puțin
conștienți de riscurile și consecințele transmiterii datelor, precum și de propriile 
drepturi. De aceea, orice informații adresate în mod specific unui copil vor trebui 
adaptate pentru a fi ușor accesibile, formulate într-un limbaj simplu și clar (art. 8 
din regulament).

>  Dreptul „de a fi uitat”. Veți avea posibilitatea de a solicita ștergerea
datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă nu mai doriți să fie prelucrate și 
dacă nu există un motiv legitim pentru ca o întreprindere să le păstreze. De exemplu, 
atunci când introduceți numele dumneavoastră într-un motor de căutare online, iar 
rezultatele includ linkuri către un vechi articol de ziar cu privire la datoria pe care ați 
plătit-o cu mult timp în urmă, veți putea solicita motoarelor de căutare să elimine 
linkurile respective. (articolul 17 din regulament);

>  în cazurile în care companiile au nevoie de consimțământul dumneavoastră 
pentru a vă prelucra datele, acestea vor trebui să vi-l solicite și să precizeze clar 
în ce scop vor utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal. Consimțământul 
dumneavoastră va fi o indicație neechivocă a dorințelor dumneavoastră și va fi 
furnizat printr-o acțiune pozitivă din partea dumneavoastră. Așadar, companiile nu 
se vor putea ascunde în spatele unor termene și condiții formulate într-un limbaj 
juridic complicat, într-un text stufos pe care să nu îl citiți deloc [art. 4 alineatul 
(11) și art. 7 din regulament]; 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PE CARE VI LE 
ACORDĂ NOILE NORME PRIVIND PROTECȚIA DATELOR, PUTEȚI CONSULTA 
GHIDUL NOSTRU ONLINE:

europa.eu/dataprotection

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_ro

