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Prefață
Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD) are 
misiunea de a asigura aplicarea consecventă a normelor 
privind protecția datelor în Spațiul Economic European 
(SEE). Acest lucru este consacrat în Regulamentul General 
privind Protecția Datelor (RGPD), care a deschis calea către o 
nouă eră a respectării drepturilor persoanelor vizate. 

RGPD este valoros nu numai în măsura în care a stabilit 
un cadru juridic armonizat pentru protecția datelor în SEE 
– care a extins și a consolidat competențele autorităților 
naționale pentru protecția datelor. Intrarea în vigoare a 
RGPD a încurajat, de asemenea, o mai bună sensibilizare în 
ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, 
deopotrivă în rândul persoanelor fizice și al organizațiilor. 
Acest lucru este mai important ca oricând, având în vedere 
prezența tot mai frecventă a tehnologiilor dependente de 
date în aproape orice aspect al vieții noastre. 

Deoarece de apropiem de cea de a doua aniversare a intrării 
în vigoare a RGPD, sunt convinsă că o cooperare între 
autoritățile pentru protecția datelor din SEE va conduce la 
apariția unei culturi comune a protecției datelor. Există în 
continuare unele provocări, dar CEPD caută soluții pentru 
depășirea lor și pentru a asigura aplicarea consecventă a 
conceptelor-cheie ale procedurii de cooperare. 

CEPD contribuie la interpretarea consecventă a RGPD prin 
adoptarea de orientări și avize. În 2019, am adoptat cinci noi 
orientări privind subiecte ca protejarea vieții private din faza 

Andrea Jelinek
Președintele Comitetului European pentru Protecția Datelor

de proiectare, protejarea implicită a vieții private și dreptul 
de a fi uitat, precum și versiunile finale, ulterioare consultării, 
ale altor două orientări. De asemenea, am adoptat 16 
avize având drept obiect, printre alte subiecte, evaluări ale 
impactului asupra protecției datelor, cerințele de acreditare 
pentru organismele de monitorizare a codului de conduită, 
precum și interacțiunea dintre Directiva privind viața privată 
și comunicațiile electronice și RGPD. 

Acest lucru a fost posibil datorită eforturilor constante ale 
tuturor actorilor din cadrul CEPD, precum și datorită aportului 
și angajamentului sporit al părților noastre interesate prin 
intermediul evenimentelor, al atelierelor și al anchetelor. 

Așteptăm cu nerăbdare anul următor și, totodată, ne simțim 
pregătiți să abordăm punctele nesoluționate din programul 
nostru de lucru pe doi ani. Vom continua să adoptăm 
orientări, să promovăm cooperarea privind aplicarea 
transfrontalieră a legii și să oferim consiliere legiuitorului 
Uniunii cu privire la aspectele legate de protecția datelor. 

Tot mai multe țări din afara UE adoptă acte legislative 
privind protecția datelor. În acest sens, țările respective își 
fundamentează adesea legislația pe principiile fundamentale 
ale RGPD. Am convingerea că, în viitorul nu prea îndepărtat, 
protecția drepturilor persoanelor vizate va deveni o normă 
mondială. Acest lucru va constitui baza pentru fluxuri de 
date mai sigure și sporirea transparenței, precum și pentru 
îmbunătățirea încrederii în statul de drept. 
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asupra protecției datelor (EIPD).

2.3.2.  Avize privind coerența
Pentru a garanta aplicarea consecventă a RGPD în cazurile 
cu implicații transfrontaliere, CEPD emite avize privind 
coerența. Autoritatea de supraveghere competentă trebuie 
să în considerare avizul în cea mai mare măsură posibilă. 

În 2019, CEPD a adoptat 16 avize privind coerența. Opt 
dintre acestea s-au referit la proiectele de listă prezentate 
de autoritățile de supraveghere cu privire la operațiunile de 
prelucrare pentru care este necesară o EIPD, precum și la cele 
scutite de EIPD. Celelalte avize s-au referit la transferurile de 
date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere 
financiare din SEE și din exteriorul SEE, la interacțiunea dintre 
Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice 
și RGPD, precum și la clarificarea clauzelor contractuale 
standard (CCS), a regulilor corporatiste obligatorii (BCR), a 
competențelor autorităților de supraveghere și a criteriilor 
de acreditare pentru organismele de monitorizare.

CEPD acționează, de asemenea, în calitate de organism 
de soluționare a litigiilor și emite decizii cu caracter 
obligatoriu. Totuși, din 25 mai 2018, nu a fost inițiată nicio 
procedură de soluționare a litigiilor. Acest lucru sugerează 
că, până în prezent, autoritățile de supraveghere au reușit să 
ajungă la consens cu privire la toate cazurile transfrontaliere.

2.3.3.  Consultare legislativă
CEPD consiliază Comisia Europeană cu privire la toate aspectele 
legate de protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în 
ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de protecție a 
datelor în țări terțe sau în cadrul organizațiilor internaționale. 
În 2019, CEPD a emis rapoarte cu privire la A doua și A treia 
revizuire anuală a deciziei privind caracterul adecvat al Scutului 
de Confidențialitate UE-SUA, efectuate de Comisia Europeană 
pentru a evalua soliditatea și punerea sa în aplicare practică. 

În plus, CEPD a emis un aviz referitor la interacțiunea dintre 
Regulamentul privind studiile clinice (CTR) și RGPD, solicitat de 

2.1.  REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
Regulamentul de procedură (RP), care definește cele mai 
importante norme de procedură ale CEPD, a fost adoptat în 
cadrul primei reuniuni plenare la 25 mai 2018. 

În 2019, CEPD a adoptat o formulare revizuită a articolelor 
8, 10, 22 și 24 din Regulamentul său de Procedură, care viza 
clarificarea cerințelor pentru acordarea statutului de observator, 
a procedurilor ulterioare adoptării avizelor, precum și a 
procedurilor de vot în cadrul reuniunilor plenare ale CEPD.

De asemenea, CEPD a adoptat un nou articol 37 în RP, prin 
care a instituit un Comitet de Supraveghere Coordonată în 
contextul prelucrării datelor prin sisteme mari de informații 
utilizate în cadrul instituțiilor UE, precum și de către organele, 
oficiile și agențiile UE. 

2019 – O imagine de ansamblu

În 2019, Comitetul era responsabil de supravegherea 
coordonată a sistemului IMI și a Eurojust. În 2020, această 
supraveghere coordonată va fi extinsă pentru a include 
Parchetul European (EPPO). În viitor, orice supraveghere 
coordonată a sistemelor mari de informații ale UE și a 
organelor, oficiilor și agențiilor UE va fi transferată treptat 
către Comitet. 

2.2.  SECRETARIATUL CEPD
Secretariatul CEPD asigură faptul că toate activitățile CEPD 
respectă cadrul juridic aplicabil pentru CEPD în calitate de 
organ al UE, precum și Regulamentul său de Procedură. 
Acesta este principalul autor al avizelor și al deciziilor privind 
coerența și servește drept memorie instituțională, asigurând 
coerența documentelor în timp. Secretariatul CEPD are, de 
asemenea, rolul de a facilita adoptarea unor decizii echitabile 

și eficace de către CEPD și de a acționa ca punct de legătură 
pentru o comunicare clară și consecventă.

În cadrul activităților sale de sprijin, secretariatul CEPD a 
dezvoltat soluții IT care să permită comunicarea eficace 
și securizată între membrii CEPD, inclusiv Sistemul de 
informare al pieței interne (IMI). 

În 2019, secretariatul CEPD a organizat 11 reuniuni plenare 
și 90 de reuniuni ale subgrupurilor de experți. Diferitele 
subgrupuri de experți se axează pe domenii specifice ale 
protecției datelor și asistă CEPD la îndeplinirea sarcinilor 
sale.

În cele din urmă, secretariatul CEPD asistă președintele la 
pregătirea și prezidarea reuniunilor plenare, precum și în 
ceea ce privește angajamentele sale în materie de discursuri. 

2.3.  ACTIVITĂȚILE CEPD ÎN 2019
2.3.1.  Orientări generale
În 2019, CEPD a adoptat cinci noi Orientări menite să 
clarifice gama de dispoziții prevăzute în RGPD. Orientările 
adoptate au abordat codurile de conduită și organismele 
de monitorizare la nivel național și european și au clarificat 
prelucrarea datelor cu caracter personal într-o serie de 
împrejurări, și anume în timpul prestării de servicii online, 
prin dispozitive video, pe principiul protejării vieții private 
din faza de proiectare și cel al protejării implicite a vieții 
private, precum și în legătură cu dreptul de a fi uitat de către 
motoarele de căutare. 

În plus, trei orientări adoptate în 2018 au fost aprobate 
de CEPD în forma lor finală în 2019, în urma consultărilor 
publice. Aceste orientări clarifică criteriile de acreditare și 
de certificare și domeniul de aplicare teritorial prevăzut în 
RGPD. 

De asemenea, CEPD a emis o recomandare referitoare la 
proiectul de listă transmis de AEPD privind operațiunile de 
prelucrare pentru care este necesară o evaluare a impactului 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/rules-procedure_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/zalecenia/recommendation-012019-draft-list-european-data-protection_ro
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Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) 
a Comisiei Europene. 

De asemenea, CEPD se supune dispozițiilor prevăzute 
la articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 privind 
consultarea legislativă. Acesta permite AEPD și CEPD să își 
coordoneze activitatea în vederea emiterii unui aviz comun. În 
2019, CEPD și AEPD au adoptat un aviz comun privind aspectele 
legate de protecția datelor ale infrastructurii de servicii digitale 
de e-sănătate. Acest aviz a fost emis, de asemenea, în urma 
cererii DG SANTE. 

De asemenea, CEPD a adoptat, din proprie inițiativă, o 
Declarație cu privire la proiectul de Regulament privind viața 
privată și comunicațiile electronice și a emis o Contribuție 
privind aspectele legate de protecția datelor ale Convenției 
de la Budapesta a Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică. 

2.3.4.  Alte documente
În 2019, CEPD a adoptat două declarații. Prima s-a referit la 
Legea SUA a conformității fiscale a conturilor străine (FATCA), 
în urma Rezoluției Parlamentului European referitoare la 
efectele negative ale FATCA asupra cetățenilor UE. A doua 
s-a referit la utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul 
campaniilor politice, în contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European și al altor alegeri care au loc în 2019 în UE și în afara 
acesteia.

Pentru a aborda chestiuni legate de protecția datelor în 
cazul unui Brexit fără acord, CEPD a adoptat două note de 
informare, cu privire la transferurile de date din SEE către 
Regatul Unit în conformitate cu RGPD și la regulile corporatiste 
obligatorii (BCR) pentru întreprinderile a căror autoritate de 
supraveghere principală pentru BCR este Oficiul Comisarului 
pentru Informații din Regatul Unit.

În urma unei cereri formulate de Comisia pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, 
CEPD a emis Raportul LIBE privind punerea în aplicare a RGPD, 
oferind o imagine de ansamblu asupra punerii în aplicare și 
executării RGPD, care acoperă atât mecanismul de cooperare, 
cât și constatările privind coerența.

La 9 iulie 2019, președintele CEPD a pledat în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, care solicitase o pledoarie în cauza 
C-311/18 (Facebook Ireland și Schrems). 

2.4.  CONSULTĂRI
După adoptarea preliminară a orientărilor, CEPD organizează 
consultări publice pentru a permite părților interesate și 
cetățenilor să își exprime punctele de vedere și să furnizeze 
informații suplimentare. În 2019, CEPD a lansat cinci astfel 
de consultări, cu privire la orientările sale privind codurile de 
conduită, criteriile de certificare, prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul serviciilor online și prin dispozitive video, 
protejarea vieții private din faza de proiectare și protejarea 
implicită a vieții private, precum și dreptul de a fi uitat.

CEPD organizează evenimente pentru părțile interesate 
pentru colectarea de puncte de vedere privind chestiunile-cheie 
și pentru a obține informații care să contribuie la elaborarea 
unor orientări viitoare. În 2019, CEPD a organizat trei astfel 
de evenimente, care s-au axat pe Directiva revizuită privind 
serviciile de plată (DSP2), pe conceptele de operator de date 
și persoană împuternicită de operator și pe responsabilitățile 
acestora, precum și pe drepturile persoanelor vizate.

În cadrul revizuirii anuale a activităților CEPD – stabilită prin 
articolul 71 alineatul (2) din RGPD – CEPD a efectuat o anchetă 
în rândul părților interesate pentru al doilea an consecutiv. 
Ancheta, care s-a axat pe conținutul orientărilor CEPD și pe 
procesul de adoptare a acestora, a avut scopul de a înțelege în 
ce măsură părțile interesate consideră că orientările sunt utile și 
practice pentru interpretarea dispozițiilor RGPD. 

Printre respondenți s-au numărat organizații și societăți 
individuale din sectoarele financiar, bancar și al asigurărilor, 
din comerțul cu ridicata și cu amănuntul și din sectoarele 
tehnologiei informației, activităților privind sănătatea umană 
și asistența socială și drepturilor fundamentale. Majoritatea 
respondenților aveau sediul în Europa și peste 60 % au 
reprezentat entități mici.

64 % dintre părțile interesate care au participat la anchetă 
au considerat că orientările sunt utile, în timp ce 46 % au 
considerat că acestea sunt suficient de pragmatice. Aproape 

80 % au considerat că orientările sunt ușor accesibile. Acest 
procentaj a crescut față de 2018, când nivelul său a fost de 64 
%. Alte reacții pozitive s-au referit la exemplele din viața reală 
prezentate în cadrul orientărilor, precum și la aplicabilitatea lor 
amplă, care împiedică fragmentarea națională. 

Respondenții au încurajat continuarea activității de interpretare 
pentru a clarifica, printre altele, relația dintre operatorul de 
date și persoana împuternicită de către operator, precum și 
temeiul juridic al interesului legitim. Respectarea RGPD rămâne 
o provocare pentru IMM-uri, însă părțile interesate au observat 
că orientările CEPD sunt un instrument util pentru sprijinirea 
aplicării RGPD. În general, 40 % dintre părțile interesate au 
clasificat procesul de consultare ca variind de la adecvat la 
satisfăcător.

2.5.  ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚILOR DE 
SUPRAVEGHERE ÎN 2019
Conform RGPD, autoritățile de supraveghere ale statelor 
membre ale Spațiului Economic European (SEE) cooperează 
îndeaproape pentru a asigura protejarea cu consecvență în 
SEE a drepturilor persoanelor fizice în materie de protecție 
a datelor. Una dintre sarcinile autorităților de supraveghere 
este aceea de a se asista reciproc și de a coordona 
procesul decizional în cazurile de protecție a datelor la nivel 
transfrontalier.

În perioada de raportare, autoritățile de supraveghere au 
identificat anumite provocări în ceea ce privește punerea 
în aplicare a mecanismului de cooperare și a mecanismului 
pentru asigurarea coerenței. În special, s-a constatat că 
mozaicul format din dreptul procesual național al diferitelor 
țări afectează mecanismul de cooperare, din cauza diferențelor 
în ceea ce privește procedurile de soluționare a plângerilor, 
poziția părților la procedură, criteriile de admisibilitate, durata 
procedurilor, termenele etc. 

În plus, aplicarea eficace de către autoritățile de supraveghere 
a competențelor și a sarcinilor care le sunt atribuite prin RGPD 
depinde în mare măsură de resursele de care acestea dispun. 
Acest lucru este valabil în special pentru mecanismul ghișeului 
unic, al cărui succes este condiționat de timpul și de eforturile 
pe care autoritățile de supraveghere le pot dedica fiecărui caz 

în parte și cooperării. 

În ciuda acestor provocări, CEPD are convingerea că o 
cooperare între autoritățile de supraveghere va conduce 
la o cultură comună a protecției datelor și la practici de 
monitorizare consecvente. Un singur set de norme s-a 
dovedit a fi avantajos pentru operatorii de date și persoanele 
împuternicite de către operatori în SEE, deoarece a asigurat 
mai multă securitate juridică. De asemenea, acesta a fost în 
beneficiul persoanelor fizice, ale căror drepturi în calitate de 
persoane vizate au fost consolidate. 

De la punerea în aplicare a RGPD, au existat 807 proceduri 
de cooperare transfrontalieră în sistemul IMI, dintre care 585 
de cazuri au fost începute în 2019. Dintre aceste proceduri 
de cooperare transfrontalieră, 425 au apărut în urma unei 
plângeri, iar restul au provenit din alte surse, cum ar fi 
investigațiile, obligațiile legale sau rapoartele din mass-media.

Pentru mecanismul ghișeului unic este necesară 
cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală 
(ASP) și autoritățile de supraveghere vizate (ASV). ASP 
conduce investigația și joacă un rol-cheie în ceea ce privește 
ajungerea la un consens între ASV, pe lângă faptul că depune 
eforturi pentru adoptarea unei decizii coordonate cu privire 
la operatorul de date sau la persoana împuternicită de 
către operator. Până la sfârșitul anului 2019, autoritățile de 
supraveghere au inițiat 142 de proceduri de tip ghișeu unic, 
dintre care 79 au condus la o decizie finală. 

Procedura de asistență reciprocă permite autorităților de 
supraveghere să solicite informații de la alte autorități de 
supraveghere sau să solicite alte măsuri pentru o cooperare 
eficace, cum ar fi autorizațiile prealabile sau investigațiile. 
Din 25 mai 2018, au fost declanșate 2 542 de proceduri de 
asistență reciprocă. Dintre aceste proceduri, majoritatea 
covârșitoare (2 427) au fost proceduri de consultare informale, 
iar 115 au fost cereri formale.

În 2019, autoritățile de supraveghere nu au desfășurat 
operațiuni comune.

Conform RGPD, autoritățile de supraveghere naționale au la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=RO
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12019-processing_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/outros/statement-32019-eprivacy-regulation_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-contribution-consultation-draft-second-additional-protocol-council_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-statement-012019-us-foreign-account-tax-compliance-act-fatca_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ostalo/statement-22019-use-personal-data-course-political-campaigns_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/muu/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/otros/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/otros/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_ro
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dispoziție diferite acțiuni corective. În 2019, autoritățile de 
supraveghere au identificat o serie de încălcări ale RGPD și 
și-au exercitat în consecință competențele corective. 

Încălcările au inclus nepunerea în aplicare a unor dispoziții 
precum protejarea implicită a vieții private și protejarea 
vieții private din faza de proiectare, dreptul de acces sau 
dreptul la ștergerea datelor. Numeroase cazuri au evidențiat 
lipsa unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru 
a asigura protecția datelor, ceea ce a condus la încălcări ale 
securității datelor cu caracter personal. Câteva incidente 
semnificative au implicat prelucrarea unor categorii speciale 
de date, precum opiniile politice, informațiile privind creditele 
sau datele biometrice. Entitățile amendate au aparținut atât 
sectorului privat, cât și celui public.
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Principalele obiective pentru 2020
Până la sfârșitul anului 2019, la jumătatea planului său de 
lucru, CEPD înregistrase progrese semnificative în ceea 
ce privește obiectivele sale declarate și avansează către 
finalizarea acestora în al doilea său an de lucru. 

În 2020, CEPD va urmări să ofere orientări privind operatorii 
de date și persoanele împuternicite de către operatori, 
drepturile persoanelor vizate și conceptul de interes legitim. 
De asemenea, CEPD își va intensifica activitatea în contextul 
tehnologiilor avansate, cum ar fi vehiculele conectate, 
blockchain, inteligența artificială și asistenții vocali. 

CEPD va continua să consilieze Comisia cu privire la aspecte 
cum ar fi solicitările transfrontaliere de acces la date 

referitoare la probele electronice, revizuirea sau adoptarea 
deciziilor privind caracterul adecvat al transferurilor de date 
către țări terțe și orice eventuală revizuire a Acordului UE-
Canada privind registrul cu numele pasagerilor (PNR). 

Pe lângă activitatea descrisă în planul de lucru, în 2020, 
CEPD urmează să ofere orientări privind implicațiile pentru 
protecția datelor în contextul combaterii COVID-19, atât 
din proprie inițiativă, cât și în urma consultării cu Comisia 
Europeană.

De asemenea, CEPD s-a angajat să aprofundeze relațiile 
existente cu părțile interesate și să dezvolte noi relații. 
Membrii CEPD, precum și președintele și vicepreședinții 

CEPD vor participa în continuare la conferințele relevante și 
își vor îndeplini angajamentele în materie de discursuri. 

Secretariatul CEPD va asigura în continuare o abordare 
armonizată a comunicării. Acest lucru include impulsionarea 
în continuare a implicării publicului în activitățile CEPD prin 
prezența sa pe platformele de comunicare socială, precum 
și consolidarea cooperării cu autoritățile de supraveghere. 
În acest scop, CEPD va menține și va consolida rețeaua 
de ofițeri de presă și comunicare ai autorităților de 
supraveghere.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_ro
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