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1 INTRODUCERE

1. Misiunea Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) constă în a asigura aplicarea
consecventă a normelor europene în domeniul protecției datelor și a promova cooperarea eficace în
rândul autorităților de supraveghere din întregul Spațiu Economic European (SEE).

2. La 25 mai 2018, CEPD a demarat punerea în practică a unui nou cadru instituțional și juridic. Acest
cadru cuprinde atât Regulamentul general privind protecția datelor1 (RGPD), cât și Directiva privind
protecția datelor în materie de aplicare a legii2 (Law Enforcement Directive - LED). În temeiul RGPD și
al LED, cooperarea nu mai constituie o opțiune sau o sarcină auxiliară, ci o parte esențială și integrală
a activității noastre. Deși s-au realizat multe, trebuie să abordăm o serie de provocări pentru a spori
protecția datelor cu caracter personal în interiorul granițelor noastre, cât și dincolo de acestea.
Pentru a fi eficace în înfruntarea provocărilor viitoare, CEPD a decis să definească o strategie pentru
perioada 2021-2023.

3. Obiectivul nostru final, de a proteja persoanele în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal, continuă să ne determine acțiunile. Dezvoltarea unei culturi comune de protecție a datelor,
care să constituie o sursă de inspirație și un model la nivel global, se află în centrul strategiei noastre.

4. Această strategie nu oferă o perspectivă exhaustivă asupra activității CEPD din anii următori. În
schimb, definește cei patru piloni principali ai obiectivelor noastre strategice, precum și un set de
acțiuni-cheie care contribuie la îndeplinirea obiectivelor respective. CEPD va pune în aplicare această
strategie în cadrul programului său de lucru și va prezenta informații privind progresul realizat în
ceea ce privește fiecare pilon în cadrul rapoartelor sale anuale.

2 PILONUL 1: PROMOVAREA ARMONIZĂRII ȘI FACILITAREA
RESPECTĂRII NORMELOR

5. CEPD va depune în continuare eforturi pentru a asigura un nivel maxim de coerență în aplicarea
normelor de protecție a datelor și pentru a limita fragmentarea între statele membre. Pe lângă

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
2 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
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oferirea unor orientări practice, ușor de înțeles și accesibile, CEPD va dezvolta și va promova
instrumente care să contribuie la punerea în practică a protecției datelor, ținând cont de
experiențele practice ale diferitelor părți interesate în domeniu.

 Acțiunea-cheie 1: CEPD se va concentra pe oferirea unor orientări suplimentare privind noțiunile
de bază ale legislației UE privind protecția datelor (de exemplu, privind conceptul de interes
legitim, privind sfera de aplicare a drepturilor persoanelor vizate) care sunt esențiale pentru
aplicarea consecventă a acesteia. Prin organizarea de evenimente specializate pentru părțile
interesate și prin intermediul consultărilor publice, vom continua dialogul cu o gamă largă de
părți interesate de pe plan extern (întreprinderi mari și IMM-uri, ONG-uri, rețele ale
responsabililor cu protecția datelor și alți profesioniști în domeniul protecției datelor) pentru a
asigura relevanța practică. Se vor depune eforturi suplimentare pentru a utiliza într-un mod mai
proactiv mecanismul de asigurare a coerenței, precum și alte instrumente, pentru a aborda
eventualele lacune sau diferențe în interpretarea și practicile statelor membre.

 Acțiunea-cheie 2: CEPD va promova în continuare dezvoltarea și punerea în aplicare a
mecanismelor de asigurare a coerenței pentru operatori și persoanele împuternicite de
operatori: se vor investi eforturi și resurse sporite – în special prin ateliere dedicate și formări ale
personalului – pentru a stimula dezvoltarea unor instrumente de promovare a respectării
normelor, în special a codurilor de conduită și a certificărilor.

 Acțiunea-cheie 3: CEPD va promova dezvoltarea unor instrumente comune pentru un public mai
larg și se va implica în activități de sensibilizare și intervenție de proximitate: CEPD emite deja
orientări și avize adresate profesioniștilor cu cunoștințe de specialitate vaste. Pornind de la
resursele care sunt deja disponibile la nivel național, comitetul va dezvolta instrumente special
adaptate pentru profesioniștii nespecialiști, precum IMM-urile, și pentru persoanele vizate, în
special copiii.

3 PILONUL 2: SPRIJIN PENTRU ASIGURAREA EFICACE A APLICĂRII
LEGII ȘI A COOPERĂRII EFICIENTE ÎNTRE AUTORITĂȚILE DE
SUPRAVEGHERE NAȚIONALE

6. CEPD este pe deplin dedicat sprijinirii cooperării între toate autoritățile de supraveghere naționale
care lucrează împreună pentru a asigura aplicarea legislației europene privind protecția datelor. Vom
optimiza procesele interne, vom combina competențele și vom promova o coordonare sporită.
Intenționăm nu doar să asigurăm o funcționare mai eficientă a mecanismelor de cooperare și de
asigurare a coerenței, ci și să depunem eforturi pentru a dezvolta o cultură autentică de aplicare a
legii în întreaga UE în rândul autorităților de supraveghere.

 Acțiunea-cheie 1: încurajarea și facilitarea utilizării întregii game de instrumente de
cooperare consacrate în capitolul VII din RGPD și în capitolul VII din LED, reducerea
decalajelor sau compensarea diferențelor dintre procedurile naționale de aplicare a legii,
precum și evaluarea și îmbunătățirea continuă a eficienței și eficacității acestor instrumente.
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Promovarea în continuare a unei aplicări comune a conceptelor-cheie în procedura de
cooperare și consolidarea comunicării între autoritățile de supraveghere.

 Acțiunea-cheie 2: punerea în aplicare a unui cadru coordonat de aplicare a legii (CEF) pentru
a facilita acțiunile comune în mod flexibil, dar coordonat, de la acțiuni comune de
sensibilizare și culegere de informații până la acțiuni de verificare a aplicării legii și investigații
comune. Cadrul coordonat de aplicare a legii va facilita coordonarea acțiunilor de aplicare a
legii determinate de prioritățile identificate și cu ajutorul metodologiilor comune.

 Acțiunea-cheie 3: constituirea unui corp de experți de sprijin (CES) pe baza unui proiect-
pilot, cu scopul de a oferi sprijin material sub formă de competențe, care sunt utile pentru
investigații și activitățile de aplicare a legii de interes comun semnificativ și pentru a
îmbunătăți cooperarea și solidaritatea între toate autoritățile de supraveghere, consolidând
punctele forte ale fiecărei autorități de supraveghere și venind în completarea lor, precum și
abordând necesitățile operaționale.

4 PILONUL 3: O ABORDARE A NOILOR TEHNOLOGII PRIN PRISMA
DREPTURILOR FUNDAMENTALE

7. Datorită protecției datelor cu caracter personal, putem garanta dezvoltarea tehnologiilor, a noilor
modele de afaceri și a societății în conformitate cu valorile noastre, precum demnitatea umană,
autonomia și libertatea. CEPD va monitoriza în mod continuu tehnologiile noi și pe cele emergente,
precum și potențialul impact al acestora asupra drepturilor fundamentale și asupra vieții de zi cu zi a
oamenilor. Protecția datelor ar trebui să fie benefică pentru toți oamenii, în special în raport cu
activitățile de prelucrare care prezintă cele mai mari riscuri pentru drepturile și libertățile
persoanelor (de exemplu, pentru a preveni discriminarea). Vom contribui la modelarea viitorului
digital al Europei conform valorilor și normelor noastre comune. Vom continua să colaborăm cu alte
autorități de reglementare și cu responsabilii de elaborarea politicilor pentru a promova coerența în
materie de reglementare și protecția sporită a persoanelor.

 Acțiunea-cheie 1: Evaluarea noilor tehnologii: monitorizarea proactivă, evaluarea și
stabilirea unor poziții și orientări comune în ceea ce privește noile aplicații tehnologice în
domenii precum inteligența artificială (AI), biostatistica, crearea de profiluri, tehnologia
publicității și evaluarea continuă a pozițiilor și a aplicațiilor existente, precum serviciile de tip
cloud, blockchain etc.

 Acțiunea-cheie 2: Consolidarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și a
protecției implicite a datelor, precum și a responsabilității: oferirea unor orientări clare
privind modul în care se pun în aplicare principiile protecției datelor în mod eficace,
așteptările pe care oamenii au dreptul să le aibă și acțiunile pe care le pot întreprinde
organizațiile pentru a îmbunătăți mai mult capacitatea persoanelor de a exercita controlul
asupra datelor lor cu caracter personal și de a demonstra respectarea obligațiilor lor.

 Acțiunea-cheie 4: intensificarea implicării altor autorități de reglementare și a cooperării cu
acestea (de exemplu, autoritățile în domeniul protecției consumatorilor și al concurenței) și
cu alți responsabili de elaborarea politicilor, pentru a se asigura faptul că oamenii
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beneficiază de protecție optimă și pentru a preveni producerea de daune, inclusiv în cazurile
în care acest lucru este necesar și adecvat în contextul consultărilor deschise privind noile
proiecte de propunere sau noile proiecte.

5 PILONUL 4: DIMENSIUNEA GLOBALĂ

8. CEPD este hotărât să stabilească și să promoveze standarde ridicate la nivelul UE și la nivel global
pentru fluxurile transfrontaliere de date din țări terțe în sectorul privat și public, inclusiv în sectorul
referitor la aplicarea legii. Ne vom consolida implicarea în comunitatea internațională pentru a
promova protecția datelor din UE ca model global și pentru a asigura protecția eficace a datelor cu
caracter personal dincolo de frontierele UE.

 Acțiunea-cheie 1: Promovarea utilizării instrumentelor de transfer care asigură un nivel de
protecție care este în esență echivalent și creșterea conștientizării privind punerea în
practică a acestora: dezvoltarea și oferirea unor orientări practice privind modul în care
aceste instrumente de transfer – în special cele noi – pot menține un nivel ridicat de
protecție a datelor cu caracter personal transferate din SEE în țări terțe, ținând cont de
riscurile legate de accesarea datelor cu caracter personal de către autoritățile publice din țări
terțe și de necesitatea de a asigura drepturi exercitabile, precum și căi de atac eficiente și
garanții referitoare la transferurile viitoare.

 Acțiunea-cheie 2: Cooperarea cu comunitatea internațională: CEPD și membrii săi vor
depune eforturi pentru a se implica într-un dialog cu organizațiile internaționale și cu rețelele
instituționale pentru a asigura un rol conducător în materie de protecția datelor și pentru a
promova standarde de protecție ridicate în întreaga lume.

 Acțiunea-cheie 3: facilitarea interacțiunilor dintre membrii CEPD și autoritățile de
supraveghere din țări terțe, acordând atenție în special cooperării în cazurile de aplicare a
legii care implică operatori/persoane împuternicite de operatori care se află în afara SEE.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)


