
DEFINIREA TERMENILOR CHEIE 

 

Operator  

Aceasta este o persoană care stabileşte scopul pentru care vor fi prelucrate datele personale și 

modul în care acestea vor fi prelucrate. Acest lucru poate fi decis de către o singură persoană sau 

împreună cu alte persoane. 

Persoană împuternicită de către operator 

Acestea sunt terțe părți care prelucrează date în numele Operatorului și includ furnizorii de servicii IT 

(dintre care mulți se numără printre clienții noștri). 

Ce reprezintă datele cu caracter personal si datele personale sensibile?  

RGPD se aplică „datelor cu caracter personal”, care înseamnă orice informație referitoare la o 

persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire un la element de 

identificare. 

RGPD se referă la datele personale sensibile ca la „categorii speciale de date cu caracter personal”. 

Date fără caracter personal Date cu caracter personal Date personale sensibile 
O adresă fără a fi însoțită de un nume Numele si adresa Originile etnice si rasiale 

O adresă generică de email (de ex: 
info@helpIT.com) 

Adresa personală de email Opțiunile politice 

O chitanță care menţionează data şi 
ora si care conține ultimele 4 cifre ale 
numărului cardului de credit dar fără 
a conține si un nume sau o adresă de 

email 

Numele titularului si ultimele patru 
cifre ale numărului cardului de credit 

Opțiunile religioase 

Conturi corporate care conțin date 
salariale sumare 

Înregistrări de plăţi care conțin detalii 
despre vârsta si sexul beneficiarului, 

chiar dacă nu conțin si numele 
acestuia 

Preferințele sexuale 

Numele unei companii si adresa 
website-ului 

Un “cookie” de pe website Informații biometrice 

 

Responsabil cu protecția datelor 

Responsabilul cu protecția datelor este o persoană care are responsabilitatea formală de respectare 

a protecției datelor în cadrul unei companii. 

Creare de profiluri 

Crearea de profiluri înseamnă prelucrarea automată a datelor personale pentru realizarea analizei 

sau predicției. 

Prelucrare 

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 



automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea 

la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Consimţământ 

Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și 

lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o 

acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Pseudonimizare 

Pseudonimatizarea înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 

acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără a se utiliza informații 

suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul 

unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter 

personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. 

Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal 

Încălcarea datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod 

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 

acestea. 


