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Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un 

organism european independent, instituit prin Regulamentul 

general de protecție a datelor, care își propune să asigure 

aplicarea consecventă a regulilor în materie de protecția 

datelor în întregul Spațiu Economic European (SEE). Comitetul 

atinge acest obiectiv prin promovarea cooperării dintre 

autoritățile naționale de supraveghere și prin emiterea de 

orientări generale la nivelul SEE cu privire la interpretarea și 

aplicarea normelor de protecție a datelor.

CEPD este format din șefii autorităților de supraveghere din 

UE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). 

Comisia Europeană și – în ceea ce privește aspectele referitoare 

la RGPD – Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene 

a Liberului Schimb au dreptul de a participa la activitățile CEPD, 

fără a avea, însă, drept de vot. Autoritățile de supraveghere 

din țările SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sunt, de 

asemenea, membre ale CEPD, deși nu au drept de vot. Sediul 

CEPD este la Bruxelles.

CEPD are un secretariat, care este asigurat de AEPD. Un 

memorandum de înțelegere stabilește condițiile cooperării 

dintre CEPD și AEPD.

1. MOMENTE MARCANTE 
ALE ANULUI 2020

1.1. Contribuția CEPD la evaluarea RGPD   

În  februarie 2020, CEPD și  autoritățile naționale de 

supraveghere au contribuit la evaluarea și revizuirea RGPD de 

către Comisia Europeană, așa cum prevede articolul 97 din 

RGPD. 

CEPD consideră că RGPD a consolidat protecția datelor ca 

drept fundamental și a armonizat interpretarea principiilor 

de protecție a datelor. Drepturile persoanelor vizate au 

fost consolidate, iar persoanele vizate sunt din ce în ce mai 

conștiente de modalitățile de exercitare a drepturilor lor în 

materie de protecție a datelor. RGPD contribuie, de asemenea, 

ASIGURAREA 
DREPTURILOR ÎN 

MATERIE DE PROTECȚIE A 
DATELOR ÎNTR-O LUME ÎN 

SCHIMBARE

Mai multe detalii cu privire la CEPD se pot găsi pe site-ul nostru, la adresa edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://edpb.europa.eu/node/9
https://edpb.europa.eu/node/58
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_en
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1.4. Prima decizie obligatorie în 
temeiul articolului 65 din RGPD 

La 9 noiembrie 2020, CEPD a adoptat prima sa decizie de 

soluționare a litigiilor în temeiul articolului 65 din RGPD. 

Decizia cu caracter obligatoriu a abordat litigiul apărut după 

ce autoritatea de supraveghere din Irlanda, în calitate de 

autoritate de supraveghere principală, a emis un proiect de 

decizie cu privire la Twitter International Company și ulterior, 

obiecțiile relevante și motivate formulate de câteva autorități 

de supraveghere vizate.   

2. COMITETUL EUROPEAN 
PENTRU PROTECȚIA DATELOR 
— ACTIVITĂȚI ÎN 2020 

În 2020, CEPD a adoptat 10 orientări cu privire la subiecte 

cum ar fi conceptele de operator și de persoană împuternicită 

de operator și direcționarea conținutului către utilizatorii 

platformelor de comunicare socială, precum și alte trei orientări 

care au fost adoptate după consultarea publică. CEPD a mai 

emis și două recomandări.

De asemenea, CEPD a supravegheat și procedurile legate de 

coerența activităților pentru a clarifica procesul și pentru a 

asigura eficiența acestuia pentru autoritățile de supraveghere. 

În 2020, CEPD a emis 32 de avize în temeiul articolului 64 

din RGPD. Majoritatea acestor avize au vizat un proiect de 

cerințe de acreditare pentru un organism de monitorizare a 

codului de conduită sau un organism de certificare, precum și 

reguli corporatiste obligatorii pentru operatori pentru diferite 

societăți.   

3. ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚILOR 
DE SUPRAVEGHERE ÎN 2020    

Autoritățile naționale de supraveghere sunt autorități publice 

independente care monitorizează aplicarea legislației privind 

protecția datelor. Acestea joacă un rol esențial în protejarea 

drepturilor persoanelor fizice în materie de protecție a datelor, 

ceea ce se poate realiza prin exercitarea competențelor 

corective. 

Site-ul CEPD include o selecție de acțiuni de supraveghere 

ale autorităților de supraveghere  cu privire la asigurarea 

respectării RGPD la nivel național. 

CEPD a publicat pe site-ul său un registru al deciziilor luate 

de autoritățile de supraveghere naționale în conformitate 

cu procedura de cooperare prin mecanismul ghișeului unic 

(articolul 60 din RGPD).

3.1. Cooperarea transfrontalieră  

RGPD impune autorităților de supraveghere din SEE să 

coopereze îndeaproape pentru a asigura aplicarea RGPD 

și respectarea drepturilor persoanelor fizice în materie de 

protecție a datelor în întregul SEE. Una dintre sarcinile acestor 

autorități este de a coordona procesul decizional în cazurile 

transfrontaliere de prelucrare a datelor.

Între 1 ianuarie și 31 decembrie 2020, s-au înregistrat 628 

de cazuri transfrontaliere, dintre care 461 au provenit dintr-o 

plângere, iar 167 au avut alte origini, cum ar fi investigații, 

obligații legale și/sau relatări din mass-media. 

Pentru mecanismul ghișeului unic este necesară cooperarea 

dintre autoritatea de supraveghere principală și autoritățile de 

supraveghere vizate. Autoritatea de supraveghere principală 

conduce investigația și joacă un rol-esențial în ceea ce privește 

ajungerea la un consens între autoritățile de supraveghere 

vizate, pe lângă faptul că depune eforturi în sensul adoptării 

unei decizii coordonate cu privire la operatorul de date sau 

4

la creșterea vizibilității globale a cadrului juridic al UE și este 

considerat un model de urmat în afara UE. În raportul său, CEPD 

afirmă că este de părere că aplicarea RGPD a fost încununată 

de succes, dar recunoaște că există încă o serie de provocări. 

De exemplu, resursele insuficiente pentru autoritățile de 

supraveghere reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare, 

la fel ca și inconsecvențele dintre procedurile naționale care 

au un impact asupra mecanismului de cooperare dintre 

autoritățile de supraveghere. 

În ciuda acestor provocări, CEPD are convingerea că actuala 

cooperare dintre autoritățile de supraveghere va înlesni o 

cultură comună a protecției datelor și va duce la instituirea de 

practici consecvente. 

În plus, CEPD consideră că este prematur să se revizuiască 

RGPD. 

1.2. Aspecte legate de răspunsurile 
la pandemia de COVID-19 

În timpul pandemiei de COVID-19, statele membre ale SEE au 

început să ia măsuri pentru a monitoriza, a limita și a atenua 

răspândirea virusului. Multe dintre aceste măsuri au presupus 

prelucrarea de date cu caracter personal, cum ar fi aplicațiile 

de urmărire a contacților, utilizarea datelor de localizare sau 

prelucrarea datelor medicale în scopuri de cercetare. Ca 

atare, CEPD a oferit orientări cu privire la modul de prelucrare 

a datelor cu caracter personal în contextul pandemiei de 

COVID-19. În această perioadă, CEPD a răspuns și scrisorilor 

trimise de către unii deputați din Parlamentul European, prin 

care se solicitau lămuriri suplimentare cu privire la aspecte 

legate de COVID-19. 

1.3. Fluxurile internaționale de 
date cu caracter personal după 
pronunțarea hotărârii Schrems II 

La 16 iulie 2020, Curtea de Justiție a UE (CJUE) s-a pronunțat în 

cauza C-311/18 (Schrems II). CJUE a examinat două mecanisme 

care permit transferurile de date cu caracter personal din 

SEE către țări din afara SEE (țări terțe), și anume Scutul de 

confidențialitate UE-SUA și clauzele contractuale standard. 

CJUE a invalidat decizia privind caracterul adecvat al nivelului 

de protecție care stă la baza Scutului de confidențialitate UE-

SUA, astfel încât acesta și-a pierdut valabilitatea ca mecanism 

de transfer. CJUE a mai hotărât că Decizia 2010/87 a Comisiei 

Europene privind clauzele contractuale standard pentru 

transferul de date cu caracter personal către persoanele 

împuternicite de către operatori din țări terțe este valabilă, 

astfel încât clauzele contractuale standard pot fi utilizate în 

continuare pentru a permite transferurile internaționale de 

date. Acest lucru este valabil cu condiția ca exportatorul (dacă 

este necesar, cu ajutorul importatorului) să evalueze, înainte de 

transfer, nivelul de protecție oferit în contextul unor astfel de 

transferuri, ținând cont atât de clauzele contractuale standard, 

cât și de aspectele relevante ale sistemului juridic din țara 

importatorului, în ceea ce privește orice formă de acces la date 

al autorităților publice din țara terță respectivă. Factorii care 

trebuie luați în considerare pentru această evaluare sunt cei 

prevăzuți, în mod neexhaustiv, la articolul 45 alineatul (2) din 

RGPD.

Hotărârea are implicații extinse pentru entitățile cu sediul 

în SEE care utilizează aceste mecanisme pentru a permite 

transferurile de date cu caracter personal către SUA și către 

alte țări terțe. În consecință, CEPD a emis mai multe documente 

de orientare, inclusiv o lista de întrebări frecvente și unele 

recomandări, cu privire la hotărâre și la executarea acesteia.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_ro
https://edpb.europa.eu/news/national-news_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_ro
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-311%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=ro&avg=&cid=7425864
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_ro
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la persoana împuternicită de către operator. În perioada 1 

ianuarie 2020-31 decembrie 2020, s-au înregistrat 203 proiecte 

de decizii, din care au rezultat 93 de decizii finale, care sunt 

publicate într-un registru public. 

Procedura de asistență reciprocă permite autorităților de 

supraveghere să solicite de la alte autorități de supraveghere 

informații sau luarea altor măsuri pentru o cooperare eficace, 

cum ar fi emiterea de autorizații prealabile sau derularea de 

investigații. În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020, 

autoritățile de supraveghere au inițiat 246 proceduri oficiale de 

asistență reciprocă și 2 258 de astfel de proceduri informale. 

Asistența reciprocă este utilizată și de către autoritățile 

de supraveghere care solicită autorității de supraveghere 

competente să trateze plângerile primite care nu se referă la 

prelucrarea transfrontalieră, astfel cum este definită în RGPD. 

4. CONSULTAREA PĂRȚILOR 
INTERESATE ȘI TRANSPARENȚA

În timpul pandemiei de COVID-19, CEPD a răspuns scrisorilor 

trimise de către unii deputați din Parlamentul European, prin 

care se solicitau clarificări suplimentare cu privire la aspecte 

legate de COVID-19. CEPD a organizat un eveniment al părților 

interesate cu privire la conceptul de interes legitim pentru a 

strânge contribuții și opinii cu privire la această chestiune 

punctuală în vederea elaborării unor orientări viitoare. 

În urma adoptării preliminare a orientărilor, CEPD organizează 

consultări publice pentru a le oferi părților interesate și 

cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția, care este 

luată în considerare în procesul ulterior de redactare. În 2020, 

CEPD a lansat și a finalizat șapte astfel de consultări.

Pentru al treilea an consecutiv, CEPD a efectuat un sondaj 

în cadrul revizuirii activităților CEPD în temeiul articolului 71 

alineatul (2) din RGPD. Întrebările s-au axat pe activitatea și 

rezultatele din 2020, cu accent pe orientările și recomandările 

sale, toate cu scopul de a înțelege măsura în care părțile 

interesate consideră că orientările CEPD sunt utile pentru 

interpretarea dispozițiilor RGPD și pentru identificarea unor 

modalități viitoare de a sprijini mai bine persoanele fizice și 

organizațiile în abordarea lor cu privire la protecția datelor. 

5. STRATEGIA ȘI OBIECTIVELE 
PENTRU 2021 

CEPD și-a definit Strategia pentru perioada 2021-2023, care 

acoperă cei patru piloni principali ai obiectivelor strategice, 

precum și un set de trei acțiuni-cheie pentru fiecare pilon pentru 

a contribui la realizarea acestor obiective. La începutul anului 

2021, CEPD și-a adoptat programul de lucru pentru perioada 

2021-2022, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul 

de procedură al CEPD. Programul de lucru dă curs priorităților 

stabilite în Strategia CEPD pentru perioada 2021-2023 și va 

transpune în practică obiectivele strategice ale CEPD.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_ro
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
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