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Introducere 

În timpul desfăşurării activităților din SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA, 

sunt create, colectate, stocate și prelucrate cantități mari de date din diverse categorii 

de date cu caracter personal, aparţinând unor tipuri diferite de persoane vizate, cum ar 

fi membri, clienți / furnizori sau alte categorii de persoane. Categoriile de date 

personale prelucrate variază de la datele de identitate ale persoanelor vizate până la 

datele preluate prin intermediul site-ului web. 

 

Dată fiind cantitatea de date înregistrate și prelucrate în organizaţia noastră, este mai 

important ca niciodată ca fiecare membru al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA să înțeleagă legea care există în ceea ce privește protecția datelor și 

responsabilitățile personalului în asigurarea faptului că datele sunt securizate și 

protejate în conformitate cu acestă lege. 

 

Toate informațiile trebuie să fie prelucrate în siguranță și în conformitate cu acest 

regulament. Pe lângă bunele practici stabilite la nivelul organizaţiei, anumite categorii 

de date sunt supuse şi reglementărilor legislației naţionale și este vital ca personalul să 

recunoască toate detaliile legate de manipularea informațiilor și datelor SOCIETĂŢII 

PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA. 

 

Începand cu 25 mai 2018, a intrat în vigoare o nouă legislație - Regulamentul Uniunii 

Europene 679/2016 numit si Regulamentul General privind Protecția Datelor sau GDPR. 

 

Ȋn măsura în care SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA  prelucrează "Datele 

cu caracter personal" ale clienţilor, membrilor și altor persoane, aceasta este definită ca 

operator de date în sensul GDPR. SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

prelucrează în prezent datele cu caracter personal strict în conformitate cu legislația 

privind protecția datelor. 

 

GDPR se aplică tuturor datelor referitoare la persoanele fizice identificate sau 

identificabile, definite în Regulamentul UE 679/2016 ca "date cu caracter personal". 

Persoanele fizice sunt denumite "persoane vizate". 

 

GDPR impune obligații asupra SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA și asupra 

modului în care gestionează datele cu caracter personal. La rândul său, membri 

SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA au responsabilități legate de 
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prelucrarea datelor personale în mod corect, legal și sigur. Aceasta înseamnă că datele 

cu caracter personal ar trebui prelucrate numai ȋn condiții legale (de exemplu, sǎ existe 

consimțământ obținut de la persoana vizată, un contract cu aceasta șamd) și numai 

dupǎ ce au fost furnizate informații persoanelor în cauză cu privire la modul și scopul 

prelucrǎrii informațiilor (informare privind confidențialitatea).  

 

Există restricții privind ceea ce ni se permite să facem cu datele cu caracter personal, 

cum ar fi transmiterea informațiilor cu caracter personal către terți, transferul de 

informații în afara UE sau utilizarea acestora pentru marketing-ul direct. 

 

Domeniu aplicare 

Prezentul regulament se aplică tuturor membrilor care acceseazǎ datele cu caracter 

personal și tuturor datelor cu caracter personal prelucrate cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, prin operaţiuni sau seturi de operaţiuni precum colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 

punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, 

ştergerea sau distrugerea. 

 

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică care 

conduce la identificarea acesteia sau orice informație care, prin combinarea cu alte date 

pe care SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA le deține sau le poate obține, 

ar putea duce la identificarea persoanei. GDPR se referă, de asemenea, separat, la 

"categoriile speciale" de date cu caracter personal, care includ informații personale 

deosebit de sensibile, cum ar fi detalii de sănătate, origine rasială sau etnică sau 

credință religioasă. 

 

Principii privind protecţia datelor 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA este responsabilă pentru aplicarea 

principiilor protecţiei datelor oricărei informaţii referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă. Cele șase principii definite la articolul 5 din GDPR sunt: 

 

a) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent 

("legalitate, echitate și transparență").  
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b) Datele cu caracter personal trebuie colectate în scopuri specificate, explicite și 

legitime și nu trebuie prelucrate în alt mod, incompatibil cu aceste scopuri. Este 

permisă prelucrarea ulterioară pentru arhivare, cercetări științifice sau istorice ori 

ȋn scopuri statistice ("limitarea scopului").  

c) Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea 

ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate ("reducerea la 

minimum a datelor").  

d) Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie  

actualizate ("exactitate").  

e) Datele cu caracter personal prelucrate trebuie păstrate într-o formă care permite 

identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ("limitare de 

stocare").  

f) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea 

adecvată, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi 

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de 

măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi 

confidenţialitate").  

 

Respectarea GDPR și respectarea acestor principii este responsabilitatea tuturor 

membrilor SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA. Orice încălcare deliberată a 

acestei regulament poate conduce la măsuri disciplinare, la retragerea accesului la 

facilitățile SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA sau chiar la urmărirea penală. 

 

Securitatea și păstrarea datelor 

Toți utilizatorii de date cu caracter personal trebuie să se asigure că toate datele cu 

caracter personal pe care le dețin sunt păstrate în siguranță. Acestia trebuie să se 

asigure că datele nu sunt divulgate niciunei părți terțe neautorizate sub nicio formă, fie 

accidental, fie în alt mod. Securitatea datelor ar trebui să fie asigurată în conformitate 

cu regulamentul de securitate adoptat de SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA. 

 

Fiecare entitate organizatorică din cadrul SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN 
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ROMÂNIA este responsabila de asigurarea perioadelor corespunzătoare de păstrare a 

informațiilor pe care le deține și le administrează, pe baza nomenclatorului arhivistic al 

organizației. Perioadele de stocare vor fi stabilite pe baza cerințelor legale și de  

reglementare, a orientărilor din domeniu și a celor mai bune practici.  

 

Datele cu caracter personal trebuie păstrate numai pentru perioada de timp necesară 

efectuării prelucrării pentru care au fost colectate. Odată ce informația nu mai este 

necesară, aceasta ar trebui eliminată în siguranță. Înregistrările pe hârtie trebuie să fie 

fragmentate în deșeuri care să nu mai permită citirea informațiilor iar înregistrările 

electronice trebuie șterse definitiv. 

 

În cazul în care datele sunt complet anonime, nu există limite de timp pentru stocare 

din punct de vedere al protecției datelor. 

 

Condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pentru ca SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA să poată prelucra ȋn condiții 

de legalitate datele cu caracter personal, trebuie îndeplinită cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

 

a) Persoana vizată și-a dat consimțământul;  

b) Prelucrarea este necesară din cauza unui contract (ex. Adeziune SPR);  

c) Este necesară din cauza unei obligații legale;  

d) Este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane (adică 

situația de viață sau de deces) ;  

e) Este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în 

exercitarea autorității publice în sarcina operatorului;  

f) este necesar pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți și 

nu interferează cu drepturile și libertățile persoanei vizate (această condiție nu 

poate fi utilizată de autoritățile publice în îndeplinirea sarcinilor lor publice).  

 

Întreaga prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către SOCIETATEA 

PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA trebuie să îndeplinească una sau mai multe dintre 

condițiile de mai sus. În plus, prelucrarea "categoriilor speciale" de date cu caracter 
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personal necesită condiții suplimentare, mai stricte, care trebuie îndeplinite în 

conformitate cu articolul 9 din GDPR. 

 

Art. 9(2) precizează următoarele criterii de prelucrare a categoriilor speciale de date cu 

caracter personal: 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date 

cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei 

vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în 

incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul; 

d) prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii 

adecvate de către o fundaţie, o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ 

şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca prelucrarea să se 

refere numai la membri sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la 

persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale şi 

ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terţilor fără consimţământul 

persoanelor vizate; 

e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod 

manifest de către persoana vizată; 

f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept în instanţă sau ori de câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor 

judiciare; 

j) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 

cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu 

articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este 

proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor 

şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor 

fundamentale şi a intereselor persoanei vizate. 

Informări privind confidențialitatea 

În conformitate cu cerințele principiului "echitate şi transparenţă" privind protecția 

datelor, SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA este obligată să furnizeze 

persoanelor vizate o "informare privind confidențialitatea" prin care face cunoscut 

modul de prelucrare al datele lor personale. 

 

Informările privind confidențialitatea sunt afișate pe site-ul web al SOCIETǍȚII 
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PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA și în alte puncte considerate relevante din punct de 

vedere al accesului publicului și membrilor și, prin urmare, sunt disponibile din primul 

punct de contact cu SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA. Orice prelucrare a 

datelor personale dincolo de sfera de aplicare a informării standard va trebui să fie 

furnizată separat. 

 

Înregistrări ale activităților de prelucrare 

În calitate de operator de date, SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA trebuie 

să țină o evidență a activităților de prelucrare a datelor personale efectuată de către 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA. Printre altele, această evidență 

trebuie să conțină detalii despre modul în care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal, tipurile de persoane despre care sunt deținute informații, informații despre 

terțe organizații cu care datele cu caracter personal sunt împărțite și dacă informațiile 

personale sunt transferate în țări din afara UE.  

 

Membrii care se angajează în noi activități care implică utilizarea datelor cu caracter 

personal și care nu sunt acoperite de una dintre înregistrările existente ale activităților 

de prelucrare, ar trebui să informeze persoana desemnată cu protecția datelor înainte 

de a începe noua activitate. 

 

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor (DPIA)  

O Evaluare a impactului asupra protecţiei datelor (DPIA) este un proces de analiză 

sistematică a unei prelucrǎri sau a unui grup de operații de prelucrare, similare și ajută 

la identificarea și reducerea riscurilor privind protecția datelor. 

 

Evaluarea trebuie sǎ conţinǎ cel puţin: 

 

a) o descriere sistematică a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor 

prelucrării, inclusiv, după caz, interesul legitim urmărit de operator;  

b) o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în legătură 

cu aceste scopuri;  

c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate;  

d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile 
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de securitate şi mecanismele menite să asigure protecţia datelor cu caracter 

personal şi să demonstreze conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament, 

luând în considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor vizate şi ale 

altor persoane interesate.  

 

Prin mǎsurile propuse ȋn cadrul evaluǎrii, nu trebuie eliminate riscurile, ci ar trebui ca 

acestea sǎ fie reduse și să ia în considerare dacă sunt sau nu justificate.  

 

Trebuie fǎcutǎ o DPIA înainte de a începe orice tip de prelucrare ce este "susceptibilă să 

genereze un risc ridicat". 

 

Aceasta înseamnă că, deși nivelul actual al riscului nu a fost evaluat încă, trebuie 

examinați factorii care indică potențialul unui impact asupra persoanelor vizate.  

 

În special, GDPR spune la articolul 35(3), că trebuie fǎcutǎ o DPIA ȋn cazul:  

 

a) unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la 

persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri, şi care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind 

persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;  

b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu 

caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni;  

c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.  

 

De asemenea, trebuie să ne gândim la realizarea unei DPIA pentru orice altă prelucrare 

care este de mare amploare, implică profilarea sau monitorizarea, decide accesul la 

servicii sau oportunități sau implică date sensibile sau persoane vulnerabile.  

 

Chiar dacă nu există indicii specifice privind riscul probabil ridicat, ar trebui să se 

realizeze o DPIA pentru orice nou proiect major care implică utilizarea datelor cu 

caracter personal. 

 

Ȋn cazul ȋn care, evaluarea impactului asupra protecţiei datelor indică faptul că 

prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru 

atenuarea riscului, înainte de inceperea prelucrarii, trebuie consultatǎ autoritatea de 
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supraveghere. 

 

Conform articolulului 36(2), atunci când consideră că prelucrarea prevăzută menţionată 

la alineatul anterior ar încălca Regulamentul GDPR, în special atunci când riscul nu a fost 

identificat sau atenuat într-o măsură suficientă de către operator, autoritatea de 

supraveghere oferă consiliere în scris operatorului şi, după caz, persoanei împuternicite 

de operator, în cel mult opt săptămâni de la primirea cererii de consultare.  

 

Metodologia propusǎ pentru realizarea DPIA este conformă cu criteriile din *WP29-

Guidelines+. Aceasta este o metodologie iterativă, care ar trebui să garanteze o utilizare 

motivată și fiabilă a datelor personale în timpul procesării. 

 

Aceastǎ metodologie considerǎ cǎ un document DPIA trebuie sǎ trateze urmǎtoarele 

aspecte: 

 

1. Studiul contextului: 

1.1  Prezentarea generală  

1.2  Date, procese și active utilizate pentru prelucrare.  

 

2. Studiul principiilor fundamentale: 

2.1  Evaluarea mǎsurilor care garantează proporționalitatea și necesitatea 

prelucrării  

2.2  Evaluarea mǎsurilor care protejează drepturile persoanelor vizate.  

 

3. Studiul riscurilor legate de securitatea datelor: 

3.1  Evaluarea mǎsurilor existente sau planificate  

3.2  Evaluarea riscului: potențiale încălcări ale vieții private.  

 

După realizarea DPIA, managementul SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

decide dacă mǎsurile selectate, riscurile reziduale și planul de acțiune sunt acceptabile, 

cu justificări, ținând seama de mizele și punctele de vedere ale părților interesate, 

identificate anterior. În acestǎ etapǎ, DPIA poate fi: validatǎ, validatǎ condiționat 

(stabilite mǎsuri suplimentare de reducere a riscurilor) sau refuzatǎ (împreună cu 
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prelucrarea în cauză). 

 

Ȋn cazul ȋn care DPIA este refuzatǎ, este necesarǎ repetarea pașilor 1-3, astfel încât DPIA 

să poată fi validată.  

 

Evaluare interes legitim (EIL) 

Interesele legitime ale SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA, inclusiv cele ale 

unei organizații căruia îi pot fi divulgate datele cu caracter personal sau ale unei terţe 

părţi, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze 

interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, luând în 

considerare aşteptările rezonabile ale persoanelor vizate, bazate pe relaţia acestora cu 

operatorul. 

 

Pornind de la descrierea temeiului legal furnizatǎ de art.6(1)f, ”prelucrarea este 

necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu 

excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special 

atunci când persoana vizată este un copil“, o parte importantǎ a evaluǎrii interesului 

legitm al operatorului o constituie analiza echilibrului dintre interesele operatorului și 

drepturile și libertǎțile persoanelor vizate. 

 

Un document EIL trebuie sǎ conţinǎ cel puţin urmǎtoarele secțiuni:  

 

1. identificarea interesului legitim al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA,  

2. efectuarea unui test de necesitate a prelucrării, 

3. efectuarea unui test de echilibru pentru a decide dacă operațiunea de prelucrare 

se poate baza pe Interesul legitim, asa cum este el specificat ȋn art. 6(1)f din 

Regulamentul 679 /2016 –GDPR. 

 

Considerentele 47-50 din Regulamentul 679 /2016 –GDPR oferă câteva exemple ale 

momentului ȋn care SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA poate avea un 

interes legitim care ar fi trebui să fie confirmat de realizarea unei Evaluǎri a interesului 

legitim: 
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1. Marketing Direct – o prelucrare de marketing direct desfǎșuratǎ ȋn temeiul 

intereselor legitime este menționatǎ în considerentul 47. 

2. Așteptările rezonabile ale persoanelor vizate de prelucrare - faptul că persoanele 

vizate au o așteptare rezonabilă cǎ SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA va prelucra datele lor personale. 

3. Relația relevantă și adecvată – dacǎ există o relație relevantă și adecvată între 

persoana vizatǎ și SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA în situațiile în 

care persoana vizatǎ este un client sau un membru al organizației. 

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că va exista întotdeauna un interes 

legitim de prelucrare a datelor unei persoane vizate. Interesele legitime sunt mult 

mai probabil să se aplice atunci când există o relație directă "adecvată" cu indivizii 

pentru că prelucrarea este mai puțin probabil să fie neașteptată sau nedorită, 

astfel încât testul de echilibru va fi mai ușor de realizat. Considerentul 47 indică 

faptul că este mai dificil să folosim Interesul legitim când nu există o relație 

relevantă preexistentă (deși acest lucru nu este exclus). 

4. Este strict necesar pentru prevenirea fraudei - dacǎ prelucrarea este strict 

necesară în scopul prevenirii fraudei. 

5. Organizațional - în cazul în care SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

face parte dintr-un grup organizațional sau este afiliatǎ unei instituții centrale 

care transmite date personale în cadrul grupului. 

6. Securitatea rețelelor și a informațiilor – dacǎ prelucrarea datelor cu caracter 

personal este strict necesară în scopul securizǎrii rețelelor și securitǎtii 

informațiilor. Un exemplu este monitorizarea accesului utilizatorilor autorizați la 

serviciu intranet al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA în scopul de 

prevenire a atacurilor cibernetice. 

 

Evaluarea interesului legitim al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

curprinde urmǎtoarele 3 etape: 

 

I. Identificarea interesului legitim al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA, 

II. Efectuarea unui test de necesitate a prelucrării, 
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III. Efectuarea unui test de echilibru pentru a decide dacă operațiunea de prelucrare 

se poate baza pe Interesul legitim, asa cum este el specificat ȋn art. 6(1)f din 

Regulamentul 679 /2016 –GDPR. 

 

I. Identificarea interesului legitim al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN 

ROMÂNIA 

 

Prima etapă este identificarea unui interes legitim – care este scopul prelucrării datelor 

cu caracter personal și de ce este important pentru SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR 

DIN ROMÂNIA. 

 

Interesele legitime pot fi ale SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA sau ale 

unei terțe organizații, căreia îi pot fi transmise date personale. Este posibil ca mai multe 

părți să aibă un interes legitim în procesarea datelor personale. O terțǎ organizație ar 

trebui să își desfășoare propria EIL pentru prelucrarea desfașuratǎ.  

 

II. Efectuarea testului de necesitate 

 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA ar trebui să ia în considerare dacă 

prelucrarea datele personale este "necesarǎ" pentru urmărirea obiectivelor 

organizației. Necesitatea prelucrǎrii se poate face prin evaluarea rǎspunsului la 

ȋntrebarea: "Există un alt mod de realizare a interesului identificat?". 

 

 Dacă nu există, este clar că prelucrarea este necesară ; 

sau 

 Dacă există altă cale, dar ar fi nevoie de un efort disproporționat, atunci se poate 

stabili cǎ prelucrarea este necesară ; 

sau  

 Dacă există mai multe modalități de realizare a obiectivului, ar trebui realizatǎ o 

evaluare a impactului privind protecției datelor (DPIA) care sǎ identifice cea mai 

puțin intruzivǎ activitatea de prelucrare;  

sau  

 Dacă prelucrarea nu este necesară, atunci Interesele legitime nu pot fi invocate ca 

o bază legală pentru activitatea de prelucrare.  
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III. Efectuarea testului de echilibru 

 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA poate să se bazeze pe interes legitim 

doar daca drepturile și libertățile persoanelor vizate ale căror date personale vor fi 

prelucrate au fost evaluate și acestea nu sunt ȋn contradicție cu Interesul legitim urmǎrit 

de organizație. 

 

Testul de echilibru trebuie întotdeauna să fie efectuat corect. Evaluatorul nu trebuie să 

încerce să facă evaluarea nedrept sau părtinitor și trebuie să țină seama întotdeauna de 

ponderarea drepturilor și libertăților persoanelor. 

 

Urmǎtorii factori trebuie luați în considerare atunci când se ia decizia privind echilibrul 

dintre drepturile persoanei vizate și interesul legitim al organizației. Aceștia includ: 

 

- natura intereselor;  

- impactul prelucrării,  

- orice mǎsuri care sunt sau ar putea fi puse în aplicare.  

 

Natura intereselor include: 

- așteptările rezonabile ale persoanei vizate. Dacă acestea existǎ, atunci impactul 

asupra individului este limitat deoarece este posibil ca acesta sǎ fi luat deja ȋn 

considerare posibilitatea prelucrǎrii. Dacă nu are nici o așteptare, atunci impactul 

este mai mare și i se acordă mai multă pondere în încercarea de echilibrare.  

- tipul de date (de exemplu, date referitoare la un copil sau o altǎ categorie 

specială). 

 

Impactul prelucrării include evaluarea oricǎrui impact pozitiv sau negativ asupra 

persoanei vizate. 

 

Măsurile care sunt sau ar putea fi puse în aplicare includ controale sau măsuri 

compensatorii care pot fi puse în aplicare pentru a proteja persoana vizatǎ sau pentru a 

reduce riscurile sau efectele potențial negative ale prelucrǎrii. Este posibil ca mǎsurile sǎ 

fi fost identificate prin intermediul unei Evaluari de impact privind protecția datelor 
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(DPIA). 

 

Exemplu de mǎsuri: minimizarea datelor, anonimizarea datelor, măsuri tehnice și 

organizatorice, confidențialitate prin design, autentificare multi-factor, stabilirea unor 

durate de păstrare a datelor, limitarea accesului logic sau fizic, criptare, hashing, alte 

metode tehnice de securitate utilizate pentru protejarea datelor. 

 

Dupǎ prezentarea EIL, managementul SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

poate decide: 

 

- aprobarea desfǎșurǎrii prelucrǎrii,  

- reducerea sferei de aplicare sau modificarea operațiunii de prelucrare sau 

introducerea de mǎsuri compensatorii suplimentare și refacerea evaluǎrii, dacǎ 

procesul de evaluare a condus la un rezultat negativ ce face ca prelucrarea sǎ nu 

se poatǎ desfǎșura,  

- gǎsirea unui temei legal alternativ sau renunțarea la operațiunea de prelucrare, ȋn 

cazul ȋn care modificările prezentate anterior nu sunt practice și, prin urmare, 

rezultatul EIL reflectǎ faptul că SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

nu se poate baza pe Interesele legitime ca temei legal pentru operațiunea de 

prelucrare. 

Gestionarea consimţământului 

În calitate de operator de date SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA, are 

obligația legală de a se asigura că, ȋn cazul în care prelucrarea se bazează pe  

consimţământ, este în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat 

consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, conform 

articolului 7 din Regulamentul UE 679 /216 – GDPR. 

 

Ȋn cazul prelucrǎrii unor categorii speciale de date cu caracter personal, persoana vizată 

poate sǎ-şi dea consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (articolul 9(2)a). 

 

De asemenea, Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment 

consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 
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Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată trebuie informată cu privire la 

posibilitatea retragerii consimţământului. Retragerea consimţământului trebuie sǎ se 

poatǎ face la fel de simplu ca acordarea acestuia.  

 

Pentru solicitarea consimţământului ar trebui furnizată o declaraţie de consimţământ 

formulată în prealabil de către operator, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, 

utilizând un limbaj clar şi simplu, iar această declaraţie nu ar trebui să conţină clauze 

abuzive. Pentru ca acordarea consimţământului să fie în cunoştinţă de cauză, persoana 

vizată ar trebui să fie la curent cel puţin cu identitatea operatorului şi cu scopurile 

prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal.  

 

Consimţământul trebuie acordat de cǎtre persoana vizatǎ printr-o acţiune neechivocă 

care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi 

clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, 

ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic sau verbal.  

 

Consimţământul nu ar trebui considerat ca fiind acordat în mod liber dacă persoana 

vizată nu dispune cu adevărat de libertatea de alegere sau nu este în măsură să refuze 

sau să îşi retragă consimţământul fără a fi prejudiciată. 

 

Consimţământul este considerat a nu fi acordat în mod liber în cazul în care formularul 

de consimțǎmȃnt nu permite să se acorde consimţământul separat pentru diferitele 

operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, deşi acest lucru este adecvat în 

cazul particular, sau dacă executarea unui contract, inclusiv furnizarea unui serviciu, 

este condiţionată de consimţământ, în ciuda faptului că consimţământul în cauză nu 

este necesar pentru executarea contractului. 

 

Acordarea consimţământului se poate face prin bifarea unei căsuţe atunci când 

persoana vizitează un site sau completează un document. Prin urmare, absenţa unui 

răspuns, căsuţele bifate în prealabil sau absenţa unei acţiuni, nu constituie un 

consimţământ. 

 

Consimţământul trebuie să vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi 

scop sau în aceleaşi scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, 

consimţământul ar trebui dat pentru fiecare din scopurile prelucrării. 
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În cazul în care consimţământul persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri 

transmise pe cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie clară şi concisă şi să nu 

perturbe în mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acordă consimţământul. 

 

Marketing direct 

Marketing-ul direct se referă la comunicarea (indiferent de media) prin materialele de 

publicitate sau de marketing, direcționată către persoane fizice. Persoanele fizice 

trebuie să aibă posibilitatea de a se retrage din liste sau baze de date folosite în scopuri 

de marketing direct. SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA trebuie să 

înceteze activitatea de marketing direct dacă o persoană cere coprirea comunicărilor.  

 

De asemenea, marketing-ul direct trebuie să respecte legislaţia privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice, ce se referă la marketing prin telefon, text și e-mail. 

 

Schimbul de date cu caracter personal 

Anumite condiții trebuie îndeplinite înainte ca datele cu caracter personal să poată fi 

partajate cu o terță parte sau înainte ca o persoană împuternicită să fie utilizată pentru 

prelucrarea datelor în numele SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA. 

 

Ca regulă generală, datele cu caracter personal nu ar trebui să fie transmise terților, în 

special dacă acestea implică categorii speciale de date cu caracter personal, dar există 

anumite circumstanțe când transmiterea este permisă. 

 

Orice transfer de date cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare 

a datelor, respectiv să fie legal și echitabil față de persoanele vizate si să îndeplinească 

una dintre condițiile de prelucrare. Motivele legitime pentru transferul datelor ar 

include: 

- o cerință legală;  

- o activitatea de bază a SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA;  

- dacă nu sunt îndeplinite alte condiții, consimțământul persoanelor vizate și 

informările corespunzătoare privind confidențialitatea (Procedura privind 

acordarea si retragerea consimțământului);  
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- SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA se asigură că partea terță va 

îndeplini toate cerințele GDPR, în special în ceea ce privește menținerea în 

siguranță a informațiilor.  

 

În cazul în care un terț prelucrează date cu caracter personal în numele SOCIETĂŢII 

PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA, trebuie să existe un contract scris. Un contract 

este, de asemenea, recomandabil atunci când datele sunt partajate din alte motive 

decât prelucrarea datelor, astfel încât SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

să aibă asigurări că cerințele GDPR sunt îndeplinite. 

 

Personalul trebuie să se consulte cu persoana desemnată cu protecția datelor dacă 

încheie un nou contract care implică partajarea sau prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

Transferuri de date cu caracter personal în afara UE 

Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii Europeane în anumite 

circumstanțe. GDPR enumeră factorii care ar trebui luați în considerare pentru a asigura 

un nivel adecvat de protecție a datelor și câteva scutiri în baza cărora pot fi exportate 

datele. În unele cazuri, SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA va solicita 

consimțământul persoanelor vizate înainte ca informațiile cu caracter personal să poată 

fi transferate în afara UE. 

 

Instruire membri 

Instruirea membrilor privind cerințele GDPR reprezintă una din responsabilitățile pe 

care le are SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA ȋn calitate de operator de 

date, iar participarea la sesiunile de instruire va fi consemnată ȋntr-un tabel de instruire 

care va fi arhivat ȋn vederea demonstrǎrii conformitǎții, ȋn cazul unei solicitǎri din partea 

Autoritǎții Naționale de Supraveghere. 

 

Instruirea membrilor și a părților externe relevante trebuie sǎ cuprindă: 

 

- prelucrările de date de natură personală pe care le desfășoară conform fișei 

postului sau contractului, in conformitate cu regulamentele stabilite în 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA; 
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- regulamentele de securitate și de protecție a datelor aplicabile pentru 

prelucrările de date de natură personală pe care le desfășoară conform fișei 

postului sau contractului; 

- modul de raportare al incidentelor de securitate și a celor privind 

confidențialitatea datelor; 

- drepturile persoanei vizate și responsabilitǎțile operatorului de date și ale 

persoanei împuternicite; 

- ce este și cum trebuie tratată o cerere de acces venită din partea unei persoane 

vizate. 

Gestionare persoane imputernicite 

Conform articolului 28(3), persoana împuternicită de operator trebuie:  

 

a) sǎ prelucreze datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni 

documentate din partea operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de 

date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, cu 

excepţia cazului în care această obligaţie îi revine persoanei împuternicite în 

temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, 

notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia 

cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive 

importante legate de interesul public; 

b) sǎ se asigure că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-

au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de 

confidenţialitate; 

c) sǎ adopte toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32; 

d) sǎ respecte condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (4) privind recrutarea unei 

alte persoane împuternicite de operator; 

e) sǎ ţină seama de natura prelucrării, sǎ ofere asistenţă operatorului prin măsuri 

tehnice şi organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, 

pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde cererilor privind 

exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute acesteia; 

f) sǎ ajute operatorul să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la articolele 32-

36, ţinând seama de caracterul prelucrării şi informaţiile aflate la dispoziţia 
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persoanei împuternicite de operator; 

g) sǎ şteargă sau sǎ returneze operatorului toate datele cu caracter personal după 

încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare şi să elimine copiile existente, 

cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea 

datelor cu caracter personal; 

h) sǎ pună la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra 

respectarea obligaţiilor prevăzute la prezentul articol, sǎ permită desfăşurarea 

auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat 

şi sǎ contribuie la acestea. 

În ceea ce priveşte primul paragraf litera (h), persoana împuternicită de operator 

informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune încalcă 

prezentul regulament sau alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii 

referitoare la protecţia datelor. 

 

În vederea gestionării persoanelor împuternicite la cerințele GDPR, se va completa 

Registrul persoanelor împuternicite, cu următoarele informații: 

 

- denumire persoană împuternicită;  

- date contact; 

- persoană de contact, telefon;  

- responsabil protecția datelor (dacǎ a fost desemnat) ;  

- categorii de date prelucrate;  

- tipuri de operațiuni;  

- număr și dată contract;  

- dacă contractul conține condițiile GDPR;  

- dată expirare contract;  

- detalii legate de condițiile GDPR (adăugate ȋn contract, act adițional, descrierea 

condițiilor, șamd);  

- măsuri tehnice implementate de către persoana împuternicită.  
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Încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA este responsabilă de asigurarea unei 

securități adecvate și proporționale a datelor personale pe care le deținem. Aceasta 

include protejarea datelor împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva 

pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor. SOCIETATEA 

PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA face toate eforturile pentru a evita încălcarea 

datelor cu caracter personal, totuși, este posibil ca greșelile să apară ocazional. Exemple 

de încălcări ale datelor cu caracter personal includ: 

 

- pierderea sau furtul de date sau echipament ;  

- controale de acces necorespunzătoare care să permită utilizarea neautorizată;  

- probleme ale echipamentelor;  

- dezvăluirea neautorizată (de exemplu, e-mail-urile trimise destinatarului 

incorect) ;  

- eroare umană;  

- hacking. 

 

În cazul în care apare o încălcare a protecției datelor, SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR 

DIN ROMÂNIA este obligată, în majoritatea cazurilor, să raporteze acest lucru cât mai 

curând posibil Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal și nu mai târziu de 72 de ore de la constatarea acesteia. 

 

Dacă observați o încălcare a protecției datelor, trebuie să o raportați imediat.  

 

Drepturile persoanelor vizate 

Persoanele vizate de prelucrări au un număr de drepturi în cadrul GDPR. Acestea includ: 

 

- dreptul la informare; 

- dreptul de acces la date; 

- dreptul la obiecție: persoanele vizate au dreptul de a formula obiecții față de 

anumite tipuri de prelucrări, ca de exemplu marketing-ul direct. Persoana vizată 

trebuie să demonstreze motivele pentru care se opune prelucrării, cu excepția 
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cazului în care este vorba de un marketing direct, unde este un drept absolut (a 

se vedea secțiunea privind marketing-ul direct). Serviciile online trebuie să ofere 

o metodă automată de obiectare.  

- dreptul de a fi uitat (ștergerea): ȋn anumite situații, persoanele vizate au dreptul 

sǎ solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, în cazul în care datele nu mai 

sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, dacă individul își 

retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există o 

excepție în acest scop, dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, 

de cercetare sau în scopuri statistice, în cazul în care ștergerea datelor ar face 

imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor cercetării. Persoanele 

vizate pot solicita operatorului să "restrângă" prelucrarea datelor, în timp ce 

solicitările (de exemplu, despre exactitate) sunt rezolvate sau dacă prelucrarea 

este ilegală.  

- drepturi legate de luarea deciziilor și profilarea automată: dreptul se referă la 

decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative 

asupra unei persoane. Profilarea este prelucrarea datelor pentru a evalua, analiza 

sau prezice comportamentul sau orice caracteristică a comportamentului sau 

preferințelor. Persoanele vizate au dreptul să nu se supună deciziilor bazate 

exclusiv pe prelucrarea automată. Atunci când se utilizează profilarea, trebuie 

luate măsuri pentru a asigura securitatea și fiabilitatea serviciilor. Decizia 

automată bazată pe date sensibile poate fi făcută numai cu acordul explicit al 

persoanei vizate.  

- dreptul la rectificare: dreptul de a solicita operatorului să remedieze inexactitățile 

privind datele cu caracter personal ținute în legătură cu acesta. În anumite 

circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană 

poate cere operatorului să completeze datele sau să înregistreze informații 

suplimentare.  

- dreptul la portabilitate: persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile 

să-i fie furnizate într-o formă structurată, frecvent utilizată și într-un format care 

să poată fi interpretat automat prin intermediul unui program informatic, astfel 

încât aceasta să poată fi trimisă altui operator de date. Acest lucru se aplică 

numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate 

(nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizată le-a furnizat 

operatorului și numai atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului 

sau a unui contract.  
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Orice solicitări făcute pentru a invoca oricare dintre drepturile anterioare trebuie 

tratate prompt și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Membri 

personalului ar trebui să consulte persoana desemnată cu protecția datelor dacă sunt 

primite cereri de acest fel. 
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Exercitarea drepturilor persoanelor vizate  

În calitate de operator de date, SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA are 

obligația legală de a se asigura că orice persoană vizată de prelucrări de date de natura 

personală beneficiază de drepturile stabilite ȋn articolelor 15-22 din Regulamentul UE 

679 /2016-GDPR. Drepturile persoanelor vizate se vor interpreta ȋn corelație cu temeiul 

legal folosit pentru prelucrarea datelor. 

 

Ȋn vederea gestionării solicitărilor persoanelor vizate conform cerințelor GDPR, la 

momentul ȋnregistrării unei solicitări se va completa Registrul solicitărilor persoanelor 

vizate cu următoarele informații: 

 

- nume și prenume;  

- formă de identificare;  

- metodă autentificare;  

- detalii de contact: telefon sau e-mail ;  

- tip solicitare;  

- modalitate răspuns;  

- descriere detaliată solicitare; 

- dată solicitare.  

 

Ȋn cazul ȋn care solicitarea nu este admisă, persoana desemnată cu protecția datelor va 

completa ȋn Registrul solicitărilor persoanelor vizate următoarele informații: 

 

- motivul pentru care cererea nu este admisă; 

- punctul de vedere al persoanei desemnate cu protecția datelor (dacă acesta 

diferă de motivul respingerii cererii); 

- data respingerii cererii.  

 

Ȋn cazul ȋn care pentru rezolvarea solicitării, Echipa care răspunde solicitărilor ȋmpreuna 

cu persoana desemnată cu protecția datelor consideră că sunt necesare detalii 

suplimentare, persoana vizată va fi contactată de persoana desemnată cu protecția 

datelor ȋn vederea oferirii detaliilor suplimentare și va completa ȋn Registrul solicitărilor 
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persoanelor vizate următoarele informații: 

 

- detalii suplimentare solicitate  

- data solicitării detaliilor suplimentare  

- detalii suplimentare primite  

- data primirii detaliilor suplimentare.  

 

Ȋn momentul ȋn care s-au primit toate detaliile necesare ȋntocmirii răspunsului, Echipa 

care răspunde solicitărilor pregătește pentru persoana vizată răspunsul la solicitare 

ținȃnd cont de forma de răspuns dorită de aceasta. În cazul în care persoana vizată 

introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic 

acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format. 

 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA va furniza persoanei vizate informaţii 

privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22 din 

Regulamentul UE 679/2016 - GDPR, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult 

o lună de la primirea cererii. 

 

Perioada menționată va putea fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, 

ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. SOCIETATEA 

PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA va informa persoana vizată cu privire la orice astfel 

de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele 

întârzierii. 

 

Ȋn acest caz, persoana desemnată cu protecția datelor va completa ȋn Registrul 

solicitărilor persoanelor vizate următoarele informații: 

 

- informare modificare termen raspuns  

- dată notificare modificare termen raspuns.  

 

După formularea răspunsului de către persoana desemnată cu protecția datelor, 

persoana vizată este notificată în vederea ridicării răspunsului sau ii este trimis ȋn 

format electronic, conform solicitării acesteia. 
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Persoana desemnată cu protecția datelor va completa ȋn Registrul solicitărilor 

persoanelor vizate următoarele informații: 

 

- descriere răspuns solicitare  

- modalitate transmitere răspuns  

- data răspuns.  

Impactul nerespectării regulamentului 

Toți membri SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA sunt obligați să respecte 

aceast regulamant de protecție a datelor, îndrumările sale și cerințele specificate în 

GDPR. Orice membru al SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA care a divulgat 

neautorizat informații cu caracter personale sau a încălcat termenii acestui regulament 

poate face obiectul unor măsuri disciplinare. 

 

SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA ar putea fi amendată pentru 

nerespectarea GDPR. Amenzile sunt diferențiate în functie de încălcărea obligaţiilor 

operatorului, ale persoanei împuternicite de operator ș.a.m.d. sau de încălcărea 

principiilor de bază pentru prelucrare, inclusiv a condiţiilor privind consimţământul, a 

drepturilor persoanelor vizate șamd. 
             

             

             

             

 

 

 

  


