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Declarație privind restricțiile asupra drepturilor persoanelor
vizate în contextul stării de urgență1 din statele membre

Adoptată la 2 iunie 2020

Comitetul european pentru protecția datelor a adoptat următoarea declarație:

1. CEPD a fost informat cu privire la adoptarea de către guvernul maghiar a Decretului nr. 179/2020 din
4 mai 2020 privind derogările de la anumite dispoziții privind protecția datelor și accesul la informații
pe durata stării de pericol2. La articolul 1, acest decret prevede că, în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal în scopul prevenirii, al înțelegerii și al detectării bolii provocate de
coronavirus și al împiedicării răspândirii acesteia, inclusiv pentru organizarea activității coordonate a
organelor de stat în acest sens, se suspendă până la încetarea stării de pericol promulgate prin
Decretul nr. 40/20203 luarea oricărei măsuri în urma cererii persoanei vizate de a-și exercita
drepturile conferite prin articolele 15-22 din RGPD, iar data de la care aceste măsuri pot începe să fie
puse în aplicare este ziua următoare încetării stării de pericol. Articolul 5 din Decretul nr. 179/2020
prevede că suspendarea se aplică, de asemenea, tuturor cererilor de exercitare a drepturilor
menționate ale persoanelor vizate care erau deja pendinte la data intrării în vigoare a decretului.
Persoana vizată trebuie informată cu privire la această restricție fără întârziere după încetarea stării
de pericol și cel târziu în termen de nouăzeci de zile de la primirea cererii.

2. Astfel cum a menționat anterior CEPD, protecția datelor nu împiedică lupta împotriva pandemiei de
COVID-19. RGPD se aplică în continuare și permite luarea unor măsuri eficiente de răspuns în fața
pandemiei, protejând totodată drepturile și libertățile fundamentale. Legislația privind protecția
datelor, inclusiv dreptul intern aplicabil relevant, permite deja efectuarea operațiunilor de

1 În sensul declarației, „stare de urgență” înseamnă orice tip de stare excepțională adoptată la nivel național
pentru combaterea pandemiilor, indiferent de denumirea sa specifică în dreptul intern.
2 Decretul nr. 179/2020 (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000179.kor).
3 Aceste informații se bazează pe informațiile primite de la autoritatea de supraveghere din Ungaria, de la
ONG-uri și din sursele publice disponibile. Decretul nr. 40/2020 nu prevede nicio limită de timp pentru starea
de pericol.
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prelucrare a datelor care sunt necesare pentru a contribui la combaterea răspândirii unei pandemii,
cum este cea de COVID-19.

3. Articolul 23 din RGPD permite unui legiuitor național, în anumite condiții, să restricționeze, printr-o
măsură legislativă, domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22
și la articolul 34, precum și la articolul 5, în măsura în care dispozițiile acestuia corespund drepturilor
și obligațiilor prevăzute la articolele 12-22, atunci când o astfel de restricție respectă esența
drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporțională într-o
societate democratică pentru a asigura, printre altele, atingerea unor obiective importante de
interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special în domeniul sănătății publice.

4. CEPD reamintește că, în conformitate cu articolul 23 din RGPD, protecția datelor cu caracter
personal trebuie respectată chiar și în această perioadă excepțională în cadrul tuturor măsurilor de
urgență, inclusiv al restricțiilor adoptate la nivel național, contribuind astfel la respectarea valorilor
esențiale ale democrației, ale statului de drept și ale drepturilor fundamentale pe care se întemeiază
Uniunea: pe de o parte, orice măsură luată de statele membre trebuie să respecte principiile de
drept generale, esența drepturilor și libertăților fundamentale și nu trebuie să fie ireversibilă, iar pe
de altă parte operatorii de date și persoanele împuternicite de operatori trebuie să respecte în
continuare normele de protecție a datelor.

5. Orice restricție trebuie să respecte esența dreptului care este restricționat. Nu se justifică
restricțiile generale, extinse sau abuzive, în măsura în care golesc un drept fundamental de
conținutul său de bază. Dacă este compromisă esența dreptului, restricția trebuie considerată
ilegală, fără a mai fi nevoie să se evalueze dacă aceasta îndeplinește un obiectiv de interes general
sau dacă satisface criteriile de necesitate și proporționalitate.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie concepută astfel încât să servească umanității, iar în
acest context unul dintre obiectivele principale ale legislației privind protecția datelor este acela de a
întări controlul pe care persoanele vizate îl au asupra datelor proprii.

7. În vederea garantării acestui control, persoanele vizate au o serie de drepturi în cadrul dreptului la
protecția datelor. Dreptul de acces și dreptul la rectificare sunt consacrate la articolul 8 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”). RGPD conține aceste drepturi și le
completează cu o serie de drepturi suplimentare, cum ar fi dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea
datelor și alte drepturi noi, cum ar fi dreptul la portabilitate. Nu trebuie subestimată importanța pe
care o au drepturile persoanelor vizate. Acestea stau la baza dreptului fundamental la protecția
datelor, iar aplicarea lor ar trebui să constituie regula generală. Articolul 23 din RGPD trebuie citit și
interpretat în acest context.

8. Potrivit articolului 52 alineatul (1) din cartă, orice restrângere a exercitării drepturilor și libertăților
recunoscute prin cartă trebuie „prevăzută de lege”. Această mențiune este conformă cu expresia
„prevăzut de lege” de la articolul 8 alineatul (2) din Convenția europeană a drepturilor omului4, care

4 Vezi, în special, CEDO, 14 septembrie 2010, Sanoma Uitgevers B.V./Țările de Jos,
EC:ECHR:2010:0914JUD003822403, punctul 83: „În plus, în ceea ce privește sintagma «prevăzut de lege» care
apare la articolele 8-11 din convenție, Curtea observă că a înțeles întotdeauna termenul «lege» în sensul său
«material» și nu în cel «formal»; aceasta cuprinde atât «legea scrisă», incluzând textele de rang infralegislativ
și actele de reglementare adoptate de ordinele profesionale conform atribuțiilor de reglementare
independentă care le-au fost delegate de Parlament, cât și legea nescrisă. «Legea» trebuie înțeleasă ca
incluzând textul scris și «dreptul» elaborat de instanțe. În concluzie, «legea» este dispoziția în vigoare, astfel
cum a fost interpretată de instanțele competente”. În ceea ce privește noțiunea „prevăzut de lege”, criteriile
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înseamnă nu numai respectarea dreptului intern, ci se referă și la calitatea dreptului intern respectiv,
impunând ca acesta să fie compatibil cu statul de drept. În special, legislația națională trebuie să fie
suficient de clară în cadrul prevederilor sale, astfel încât să ofere cetățenilor un indiciu
corespunzător cu privire la circumstanțele și condițiile în care operatorii sunt împuterniciți să
recurgă la astfel de restricții. Același standard strict trebuie aplicat în cazul tuturor restricțiilor care
ar putea fi impuse de statele membre.

9. În conformitate cu RGPD și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene
a Drepturilor Omului, este într-adevăr esențial ca măsurile legislative5 care vizează restrângerea
domeniului de aplicare al drepturilor persoanelor vizate să fie previzibile pentru persoanele vizate
de acestea, inclusiv în ceea ce privește durata lor în timp. În această privință, în special în cazurile în
care se adoptă restricții menite să protejeze sănătatea publică în contextul unei stări de urgență,
CEPD consideră că nu îndeplinesc criteriul previzibilității restricțiile impuse pentru o durată de timp
care nu este specificată cu precizie, cele care se aplică retroactiv și cele care sunt supuse unor
condiții nedefinite.

10. În plus, restricțiile reprezintă excepții de la regula generală și, prin urmare, trebuie aplicate numai în
circumstanțe limitate. Astfel cum se prevede la articolul 23 din RGPD, restricțiile trebuie să constituie
o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru a asigura un obiectiv
important de interes public general al Uniunii sau al unui stat membru, cum ar fi sănătatea publică.

11. Restricțiile prevăzute trebuie să îndeplinească efectiv un obiectiv important de interes public
general al Uniunii sau al unui stat membru a cărui realizare trebuie asigurată, așa cum este
obiectivul sănătății publice în cazul stării de urgență actuale din unele state membre. Legătura dintre
restricțiile prevăzute și obiectivul urmărit trebuie stabilită și demonstrată în mod clar. Existența unei
pandemii sau a altei situații de urgență nu constituie în sine un motiv suficient pentru a impune
restricții asupra drepturilor persoanelor vizate; dimpotrivă, orice restricție trebuie să contribuie în
mod clar la îndeplinirea unui obiectiv important de interes public general al Uniunii sau al unui stat
membru.

12. În plus, trebuie subliniat că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,
toate restricțiile asupra drepturilor persoanelor vizate trebuie să se aplice numai în măsura în care
acest lucru este strict necesar și proporțional în vederea îndeplinirii unui astfel de obiectiv de
sănătate publică6. Starea de urgență adoptată în contextul unei pandemii reprezintă o condiție
juridică, iar aceasta poate legitima restricții asupra drepturilor persoanelor vizate, cu condiția ca
aceste restricții să se aplice în măsura în care sunt necesare și proporționale pentru a asigura
îndeplinirea obiectivului de sănătate publică.

13. Prin urmare, dacă restricțiile contribuie la protejarea sănătății publice în starea de urgență, CEPD
consideră că ele trebuie să fie totuși strict limitate în privința domeniului de aplicare (de exemplu, în

elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar trebui utilizate astfel cum s-a sugerat în avizele
avocaților generali ai CJUE în cauzele conexate C-203/15 și C-698/15, Tele2 Sverige AB, ECLI:EU:C:2016:572,
punctele 137-154 sau în cauza C-70/10, Scarlet Extended, ECLI:EU:C:2011:255, punctul 99.
5 Considerentul 41 din RGPD: „Ori de câte ori prezentul regulament face trimitere la un temei juridic sau la o
măsură legislativă, aceasta nu necesită neapărat un act legislativ adoptat de un parlament, fără a aduce
atingere cerințelor care decurg din ordinea constituțională a statului membru în cauză. Cu toate acestea, un
astfel de temei juridic sau o astfel de măsură legislativă trebuie să fie clară și precisă, iar aplicarea sa trebuie să
fie previzibilă pentru persoanele vizate, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
(„Curtea de Justiție”) și a Curții Europene a Drepturilor Omului”.
6 Vezi, de exemplu, în ceea ce privește Directiva 95/46/CE, CEJ 14.2.2019, C-345/17 (Buivids), punctul 64.
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privința drepturilor persoanelor vizate sau a categoriilor de operatori vizați) și a duratei de aplicare.
În acest sens, durata de aplicare trebuie limitată la perioada stării de urgență. Drepturile persoanelor
vizate pot fi limitate, dar nu pot fi refuzate.

14. În plus, garanțiile prevăzute la articolul 23 alineatul (2) din RGPD trebuie să se aplice pe deplin, în
special în ceea ce privește necesitatea existenței unor dispoziții specifice referitoare la scopurile
prelucrării, la categoriile de date cu caracter personal, la domeniul de aplicare al restricțiilor, la
garanțiile oferite pentru prevenirea abuzurilor sau a accesului ori transferului ilegal, la menționarea
operatorului sau a categoriilor de operatori vizați sau la riscurile pentru drepturile și libertățile
persoanelor vizate.

15. CEPD consideră că restricțiile adoptate în contextul unei stări de urgență care suspendă sau amână,
fără o limitare clară în timp, aplicarea drepturilor persoanelor vizate și obligațiile care le revin
operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori ar echivala cu suspendarea totală de facto a
acestor drepturi și nu ar fi compatibile cu esența drepturilor și libertăților fundamentale. În plus,
prelucrarea unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, de exemplu în ceea ce privește
dreptul la opoziție conferit de articolul 21 din RGPD, trebuie să se realizeze în timp util pentru a fi
semnificativă și eficace. Prin urmare, în acest context, amânarea sau suspendarea – fără niciun
termen specific – a prelucrării de către operator a cererilor persoanei vizate ar constitui un obstacol
deplin în calea exercitării drepturilor în sine.

16. În conformitate cu articolul 57 alineatul (1) litera (c) din RGPD, autoritatea națională de
supraveghere trebuie consultată pe parcursul procesului, în timp util, de autoritățile naționale care
iau în considerare restricțiile prevăzute la articolul 23 din RGPD și trebuie împuternicită să
monitorizeze punerea în aplicare a acestor restricții. CEPD sprijină eforturile autorităților naționale
de supraveghere de a se asigura că restricțiile prevăzute prin măsuri legislative naționale în privința
dreptului fundamental la protecția datelor cu caracter personal, în scopul asigurării sănătății publice
în lupta împotriva pandemiei, se aplică numai în măsura în care sunt strict necesare și proporționale
în vederea realizării acestui obiectiv.

17. CEPD reamintește că, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are datoria de a
monitoriza aplicarea dreptului primar și secundar al UE și de a asigura aplicarea sa uniformă la
nivelul întregii UE, inclusiv prin luarea de măsuri în cazul în care măsurile naționale nu respectă
legislația UE. CEPD rămâne disponibil pentru a oferi consiliere Comisiei Europene în conformitate cu
articolul 70 din RGPD, după caz.

18. CEPD va publica, în lunile următoare, orientări mai cuprinzătoare privind punerea în aplicare a
articolului 23 din RGPD.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)


