Programul de lucru al CEPD 2019/2020
Comitetul European pentru Protecția Datelor
Comitetul European pentru Protecția Datelor https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_ro EDPB (CEPD) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a
normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea între
autoritățile de supraveghere a protecției datelor din UE și SEE-AELS. CEPD a fost înființat în temeiul
Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).
CEPD este alcătuit din reprezentanții autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor din
UE și SEE-AELS, la care se adaugă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).
CEPD are următoarele sarcini principale:
 să emită avize, orientări, recomandări și bune practici pentru a promova o abordare comună
a RGPD și a Directivei privind protecția datelor în contextul aplicării legii;
 să ofere consiliere Comisiei Europene pe orice temă legată de protecția datelor cu caracter
personal în Uniunea Europeană;
 să contribuie la aplicarea consecventă a RGPD, în special în cazurile de protecție a datelor
transfrontaliere;
 să promoveze cooperarea și schimbul efectiv de informații și de bune practici între autoritățile
naționale de supraveghere.
Comitetul European pentru Protecția Datelor și-a elaborat programul de lucru pe doi ani, pentru
perioada 2019-2020, în conformitate cu articolul 29 al Regulamentului de Procedură al CEPD. După
avizarea orientărilor adoptate de Grupul de Lucru instituit prin articolul 29 (GL29) și emiterea de
orientări privind interpretarea noilor dispoziții introduse prin RGPD, obiectivele actuale ale CEPD se
concentrează mai mult asupra unor elemente sau tehnologii specifice. Programul de lucru al CEPD
este fundamentat pe nevoile identificate de membri ca fiind prioritare pentru părțile interesate,
precum și pe activitățile planificate de legiuitorul Uniunii Europene.
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CEPD va monitoriza cu regularitate punerea în aplicare a programului său de lucru, căruia i se pot
aduce modificări.

Activități pentru 2019-2020
I.

Orientări


















II.

Orientări privind codurile de conduită și organismele de monitorizare
Orientări privind eliminarea de pe listă
Orientări privind DSP2 și RGPD
Orientări privind transferurile internaționale între organismele publice în scopuri de
cooperare administrativă
Orientări privind certificarea și codurile de conduită ca instrument pentru transferuri
Orientări privind vehiculele conectate
Orientări privind certificarea (finalizare după consultarea publică)
Orientări privind supravegherea video
Orientări privind asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în
mod implicit
Orientări privind abordarea țintită a utilizatorilor de mijloace de comunicare socială
Orientări privind datele referitoare la copii
Orientări privind aplicarea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în contextul serviciilor
online
Orientări privind conceptele de operator și de persoană împuternicită de către
operator (actualizare a avizului GL29)
Orientări privind noțiunea de interes legitim al operatorului de date (actualizare a
avizului GL29)
Orientări privind domeniul de aplicare teritorial al RGPD (finalizare după consultarea
publică)
Orientări privind competențele autorităților de protecție a datelor, în conformitate cu
articolul 47 din Directiva privind protecția datelor în contextul aplicării legii
Orientări privind drepturile persoanelor vizate, cu accent în primă fază pe drepturile
de acces, de ștergere, de opoziție și de restricționare și pe limitarea acestor drepturi

Avize de asigurare a consecvenței
 Aviz privind acordul administrativ între organele de reglementare a pieței financiare
din SEE și cele din afara SEE
 Aviz privind interacțiunea dintre RGPD și Regulamentul privind viața privată și
comunicațiile electronice

III.

Alte tipuri de activități
Scutul de Confidențialitate – acțiuni subsecvente revizuirii comune
Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice
Norme procedurale privind supravegherea sistemelor IT la scară largă ale UE
Consultarea Comisiei cu privire la Regulamentul privind studiile clinice
Document de dezbatere privind asistența internațională reciprocă și alte instrumente
de cooperare pentru aplicarea RGPD în afara Uniunii Europene (articolul 50)
 Strategia CEPD privind punerea în executare
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IV.

FATCA – Declarație în urma rezoluției Parlamentului European
Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în contextul alegerilor
Îmbunătățirea soluțiilor IT existente și dezvoltarea unor noi soluții IT
Notificări privind încălcarea securității datelor
Consultarea Comisiei privind raportul referitor la evaluarea și revizuirea RGPD în
conformitate cu articolul 97

Activități recurente
a. Avize și decizii de asigurare a consecvenței

 Avize privind proiectele de decizii relevante ale autorităților competente de
supraveghere, precum deciziile privind
 Listele de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35
alineatele (4)-(5)]
 Codurile de conduită
 Criteriile de acreditare a organismelor de monitorizare și de
certificare a codurilor și criteriile de certificare în temeiul
articolului 42 alineatul (5) (Sigiliul european privind protecția datelor)
 Clauzele contractuale standard pentru transferuri internaționale în
temeiul articolului 46 alineatul (2)
 Clauzele contractuale standard pentru persoanele împuternicite de
operator în temeiul articolului 28 alineatul (8)
 Clauzele contractuale ad-hoc pentru transferuri internaționale în
temeiul articolului 46 alineatul (3)
 Regulile corporatiste obligatorii [articolul 47 alineatul (1)]
 Orice aviz referitor la o chestiune cu aplicabilitate generală sau care produce
efecte în mai multe state membre, în baza unei cereri din partea oricărei
autorități de supraveghere, a președintelui Comitetului sau a Comisiei, în
temeiul articolului 64 alineatul (2)
 Orice decizie cu caracter obligatoriu în contextul soluționării unor litigii
[articolul 65 alineatul (1) sau procedura de urgență (articolul 66)]

b. Consultare legislativă

 Orice aviz, declarație, consultare la cererea Comisiei, în urma adoptării
propunerilor pentru un act legislativ, un acord internațional sau în cazul
elaborării unor acte delegate sau a unor acte de punere în aplicare, dacă actul
respectiv are o importanță deosebită pentru protecția drepturilor și
libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum avizele având ca obiect viitoarele decizii privind
nivelul de protecție adecvat sau revizuirea celor existente

V.

Teme posibile
 Orientări privind interpretarea articolului 48 din RGPD
 Orientări privind interacțiunea dintre Regulamentul privind libera circulație a datelor
fără caracter personal în UE și RGPD
 Aviz privind cererile transfrontaliere de probe electronice
 Observații privind acordul PNR actualizat cu Canada
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 Actualizarea orientărilor privind accesul guvernamental la date, atât în cadrul
documentului privind garanțiile esențiale, cât și în cadrul criteriilor de referință privind
adecvarea
 Măsuri de executare silită împotriva operatorilor de date din țările terțe
 Facturile electronice și crearea unor baze de date centralizate de către ministerele de
finanțe
 Utilizarea cărților de credit pentru efectuarea plăților la distanță și păstrarea
numerelor acestora după efectuarea tranzacției
 Bune practici privind proiectele de cercetare
 Procedura de aprobare pentru clauzele contractuale ad-hoc
 Blockchain
 Interoperabilitatea între regulile corporatiste obligatorii
 Utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială sau asistenții conectați
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