
 
 
Comitetul european pentru protecția datelor 
 

Cine suntem 

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și-a început activitatea la 25 mai 2018, odată cu 
intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), și are sediul la 
Bruxelles. CEPD este un organism european independent, cu personalitate juridică, care contribuie la 
aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și 
promovează cooperarea dintre autoritățile de supraveghere. CEPD înlocuiește Grupul de lucru 
„Articolul 29”, care anterior reunea autoritățile de supraveghere ale UE, AEPD și Comisia Europeană. 

CEPD este compus din șefii autorităților de supraveghere și șeful Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor (AEPD) sau reprezentanții acestora. CEPD are un secretariat, care este asigurat de 
AEPD. Termenii de cooperare între CEPD și AEPD sunt definiți printr-un memorandum de înțelegere. 

  

Misiune 

EDPB își asumă următoarea misiune:  

 EDPB își propune să asigure aplicarea consecventă la nivelul Uniunii Europene a RGPD și a 
Directivei europene privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. 

 Putem adopta legi europene privind protecția datelor, adoptând, printre altele, avize, orientări și 
decizii care vizează o interpretare consecventă a drepturilor și obligațiilor tuturor. 

 De asemenea, RGPD ne abilitează să adoptăm decizii cu caracter obligatoriu adresate 
autorităților de supraveghere, pentru a asigura o aplicare consecventă a RGPD. 

 Acționăm în conformitate cu regulamentul nostru de procedură și cu principiile noastre 
directoare enunțate în RGPD. 

  

Sarcini și atribuții 

Suntem în măsură: 

 să oferim orientări generale (inclusiv ghiduri, avize, recomandări și bune practici) privind 
legislația în domeniul protecției datelor; 

 să oferim consiliere Comisiei Europene pe orice temă legată de protecția datelor cu caracter 
personal și cu privire la noi propuneri legislative în Uniunea Europeană; 

 să adoptăm decizii și avize privind consecvența în cazuri transfrontaliere legate de protecția 
datelor;  

 să promovăm cooperarea și schimbul eficient de informații și de bune practici între autoritățile 
naționale de supraveghere. 

De asemenea, publicăm un raport anual al activităților noastre, care este pus la dispoziția publicului 
și transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. 

  


