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Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în contextul redeschiderii frontierelor în urma pandemiei de

COVID-19

Adoptată la 16 iunie 2020

Comitetul european pentru protecția datelor a adoptat următoarea declarație:

1. În Comunicarea Comisiei privind cea de-a treia evaluare a aplicării restricției temporare privind
călătoriile neesențiale către UE începând cu 11 iunie 2020, statele membre ale spațiului Schengen și
statele asociate spațiului Schengen sunt invitate să ridice controalele la frontierele interne până la 15
iunie 2020 și să prelungească restricția temporară privind călătoriile neesențiale în UE până la 30 iunie
2020. Comunicarea stabilește, de asemenea, o abordare de ridicare treptată a restricției, care este în
conformitate cu Foaia de parcurs europeană comună pentru ridicarea măsurilor COVID-19, adoptată
de Consiliul European la 26 martie 2020.

2. În acest context, la 15 iunie 2020, unele state membre au început ridicarea progresivă a măsurilor
luate pentru a combate pandemia de COVID-19, inclusiv restricțiile privind libera circulație a
persoanelor în cadrul pieței interne și spațiul Schengen, precum și intrarea cetățenilor din țări terțe
prin frontierele externe ale UE. Planurile de ridicare progresivă cuprind măsuri al căror scop este
controlul fluxului de persoane care intră și/sau se deplasează pe teritoriul SEE. Măsuri naționale
similare sunt luate de statele membre ale SEE/AELS din cadrul Comitetului european pentru protecția
datelor, ca state asociate spațiului Schengen.

3. Deși CEPD este pe deplin conștient de relevanța dreptului fundamental la sănătate, măsurile
menționate nu pot, în niciun caz, să presupună erodarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanelor și, în special, a dreptului la protecția datelor. Prin urmare, această declarație se bazează
pe încercarea de a realiza un echilibru între drepturile fundamentale aflate în joc în contextul actualei
pandemii de COVID-19.
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4. Deschiderea frontierelor este posibilă, în parte, prin prelucrarea de diferite tipuri de date cu caracter
personal la frontiere. În general, scopul prelucrării este de a preveni și controla pandemia prin
diminuarea factorilor de risc cu anumite măsuri. Măsurile avute în vedere în prezent sau puse în
aplicare de statele membre cuprind, de exemplu, testarea pentru COVID-19, solicitarea de certificate
eliberate de profesioniștii din domeniul sănătății și utilizarea unei aplicații voluntare de urmărire a
contactelor.1 Majoritatea măsurilor implică un anumit nivel de prelucrare a datelor cu caracter
personal. Categoriile de date culese pot fi, de exemplu, datele de contact, datele medicale și datele
de localizare.

5. Astfel cum a menționat anterior CEPD, protecția datelor nu împiedică lupta împotriva pandemiei de
COVID-19. Legislația privind protecția datelor 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 prelucrare a datelor care sunt necesare pentru a contribui la combaterea răspândirii
unei pandemii, cum este cea de COVID-19.

6. Prin urmare, CEPD îndeamnă statele membre să adopte o abordare europeană comună atunci când
decid asupra categoriei de prelucrare a datelor cu caracter personal necesare pentru a se asigura că
riscul de răspândire a pandemiei este atenuat, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale
ale persoanelor. Atunci când decid ce măsuri sunt necesare, statele membre trebuie să respecte
drepturile fundamentale, astfel cum sunt descrise în Cartă, la protecția vieții private și a datelor,
precum și normele generale de protecție a datelor. CEPD subliniază că prelucrarea datelor cu caracter
personal în acest context trebuie să fie necesară și proporțională. Având în vedere aceste principii,
măsurile trebuie să se bazeze, de asemenea, pe dovezi științifice. În plus, CEPD reamintește că
protecția datelor cu caracter personal trebuie asigurată consecvent în întreaga Uniune/SEE, indiferent
de locul în care se află persoanele vizate.

7. Mai precis, CEPD subliniază că anumite aspecte ale legislației privind protecția datelor necesită o
atenție deosebită din partea statelor membre, și anume:

 Legalitate, echitate și transparență. Prelucrarea datelor pe care le implică măsurile adoptate
trebuie să fie transparentă și echitabilă față de persoana vizată și să se bazeze pe un temei
juridic adecvat, la articolul 6, iar atunci când sunt prelucrate categorii speciale de date,
articolul 9 din RGPD. În plus, persoanei vizate trebuie să i se acorde informații relevante și
adecvate într-o manieră clară și ușor accesibilă.

 Limitarea scopului. Prelucrarea trebuie să se limiteze la scopul de a combate pandemia de
COVID-19, de a preveni răspândirea pandemiei peste frontiere și de a facilita furnizarea
serviciilor medicale necesare. Trebuie să se specifice scopul pentru fiecare operator și fiecare
operațiune de prelucrare de date.

 Minimizarea datelor. Statele membre trebuie să prelucreze numai datele care sunt adecvate,
exacte, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul definit pentru care sunt
prelucrate.

1 Vezi Orientările 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a instrumentelor de urmărire a contactelor în
contextul pandemiei de COVID-19 și Declarația privind impactul interoperabilității aplicațiilor de urmărire a
contactelor asupra protecției datelor.
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 Limitări legate de stocare. Statele membre trebuie să se asigure că datele sunt păstrate doar
pentru o perioadă scurtă de timp și, în orice caz, nu mai mult decât este necesar pentru
prelucrarea datelor.

 Securitatea datelor. Statele membre trebuie să asigure un nivel adecvat de securitate prin
punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza datele,
pe baza unei evaluări a riscurilor, de exemplu, prin utilizarea pseudonimizării și a unui nivel
adecvat de criptare, atunci când prelucrează date cu caracter extrem de personal, cum ar fi
datele privind sănătatea și localizarea.

 Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit și
evaluarea impactului asupra protecției datelor. Statele membre trebuie să pună în aplicare
principiile asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
împreună cu evaluarea impactului asupra protecției datelor, după caz2.

 Schimbul de date cu caracter personal. Persoanele împuternicite de operator trebuie să
primească date cu caracter personal numai atunci când este în vigoare un acord de prelucrare
a datelor.  Statele membre trebuie să definească în mod clar, după caz, responsabilitățile între
autoritatea publică care acționează în calitate de operator de date și persoana împuternicită
de operator în cadrul unui astfel de acord, în conformitate cu articolul 28 din RGPD. Schimbul
de date cu alți operatori trebuie să aibă loc numai dacă există un temei juridic adecvat.

 Luarea de decizii individuale automatizate. Decizia de a permite intrarea într-o țară nu
trebuie să se bazeze doar pe tehnologia disponibilă. În orice caz, o astfel de decizie trebuie să
facă obiectul unor garanții corespunzătoare, care trebuie să cuprindă o informare specifică a
persoanei vizate și dreptul său de a obține o intervenție umană, de a-și exprima punctul de
vedere, de a primi o explicație privind decizia luată în urma unei astfel de evaluări, precum și
dreptul de a contesta decizia. Aceste măsuri nu trebuie să se aplice copiilor.

8. În cele din urmă, CEPD subliniază importanța unei consultări prealabile cu autoritățile naționale
competente de protecție a datelor atunci când statele membre prelucrează date cu caracter
personal în acest context, pentru a facilita aplicarea corectă a legislației privind protecția datelor.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președintele

(Andrea Jelinek)

2 Vezi: Grupul de lucru „Articolul 29”,Orientări privind evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) (WP
248 rev. 01) - aprobate de CEPD


