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ABSTRACT
Rapid technological developments and globalization,
culminating in the (non-)completed pandemic have
brought new challenges for the protection of personal
data. Technology enables both private companies and
public authorities and universities to use personal data at
an unprecedented level in their activities.
We all, students and teachers, remember that since the
spring of 2020, during the suspension of face-to-face
courses, digital technology has proved to be decisive in
continuing education and has greatly facilitated distance
learning. Online educational platforms, streaming
platforms in general, provide real-time communication
between teachers and their learners; however, it is
obviously possible to record these courses, without real
control of the target audience. We also remember that in
the situation where courses, conferences, scientific
sessions, etc. were recorded, we were usually asked to
“consent” by writing on the chat in order for that online
session to be recorded. Pragmatically, starting from this
experience that certainly, very recently, each of us has
had and with which we have already become accustomed,
we will try to summarize the reason, the legal basis for
which we were asked for this consent in order for those
online sessions to be recorded, this being just a starting
point in understanding how the legality of processing
works in the context of the General Regulation on the
protection of personal data.
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The regulation. Preliminary aspects
At European Union level, until May 2018, the main EU
legal instrument for data protection was Directive 95/46/
EC of the European Parliament and of the Council of 24
October 1995 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data. The directive was transposed
internally by Law no. 677/2001. Although the Directive
introduced robust mechanisms for the protection of
personal data, it had some drawbacks. Today’s operators,
including universities, process data in ways that could not
have been foreseen in 1995, when Directive 95/46 / EC
was adopted. Another shortcoming was that the Directive

REZUMAT
Dezvoltările tehnologice rapide și globalizarea,
culminând cu (ne)încheiata pandemie, au generat noi
provocări pentru protecția datelor cu caracter personal.
Tehnologia permite atât societăților private, cât și
autorităților publice, dar și universităților, să utilizeze
date cu caracter personal la un nivel fără precedent în
cadrul activităților lor.
Ne amintim cu toții, studenți sau profesori, că începând
din primăvara anului 2020, în perioada suspendării
cursurilor față-în-față, tehnologia digitală s-a dovedit a
fi decisivă în continuarea educației și a facilitat, în bună
măsură, posibilitatea transferării unor activități
didactice la distanță. Platformele educaționale online,
platformele de streaming, în general, oferă o comunicare
în timp real între profesor și cursanții săi; însă, evident
este posibilă și înregistrarea acestor cursuri, în acest caz
nemaiavând un control real al publicului-țintă. Ne mai
amintim că în situația în care cursurile, conferințele,
sesiunile științifice ș. a. erau înregistrate, de regulă, ni se
cerea „consimțământul” scris pe chat în vederea
realizării
înregistrării
acelei
sesiuni
online.
Prac/gma/tic, plecând de la această experiență pe care
cu siguranță, foarte recent, fiecare dintre noi am avut-o
și cu care deja ne-am obișnuit, vom încerca să sintetizăm
care este rațiunea, baza legală pentru care ni se cerea
acest consimțământ în vederea înregistrării seminarelor
online, aceasta fiind doar un pretext de plecare în a
înțelege cum funcționează legalitatea prelucrării în
contextul Regulamentului general privind protecția
datelor cu caracter personal.

Cuvinte cheie
Regulamentului general privind protecția datelor cu
caracter personal (UE) 2016/679, prelucrarea datelor
personale, consimțământul, date cu caracter personal.

Regulamentul. Aspecte preliminare
La nivelul Uniunii Europene, până în mai 2018,
principalul instrument juridic al UE pentru protecția
datelor a fost Directiva 95/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date. Directiva a fost transpusă intern prin
Legea nr. 677/2001. Cu toate că Directiva a introdus
mecanisme solide privind protecția datelor cu caracter
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has been transposed differently in the Member States, and
as a result, there have been barriers to the free movement
of personal data.
Technology is evolving rapidly, and legislation needs to
keep up with it. At the dawn of the transition to the
digital age, it has been decided at European level that
current legislation cannot keep up with technological
developments and that it does not provide sufficient
protection for natural persons, but is also an obstacle to
the transition to the digital single market. Thus, it was
decided to adopt a European Regulation harmonizing
the legislation on the protection of personal data in each
Member State. The Regulation is a binding legislative
act and must be applied in its entirety in all Member
States. The Regulation entered into force on 25 May
2016 and became applicable in all Member States on 25
May 2018. At the same time, Directive (EU) 2016/680
and Directive (EU) 2016/681 were adopted. We can
clearly see the interest in personal data, the intention to
reform and the impact of data processing on the
fundamental rights and freedoms of individuals, given the
approximately 3999 amendments to the draft Regulation.
The two years were a “grace period” for all entities to
align with the new regulations.
Unlike the Directive, Regulation (EU) 2016/679 applies
directly to the legal order of the Member States from 25
May 2018 and it represents an evolution in the field of
personal data, with two major objectives: the protection
of personal data and the facilitation of the free movement
of such data. The Regulation is a complex set of rules and
has an approach adapted to the 21st century and the
expected developments in technology: the Internet of
Things and artificial intelligence.
Regulation (EU) 2016/679 is intended to provide
protection for the personal data of data subjects and, at
the same time, for the identity of the individuals to whom
it relates.

The notion of “personal data” and
“processing of personal data” under the
Regulation
Personal data are defined in the Regulation as “any
information relating to an identified or identifiable
natural person (“data subject”); an identifiable natural
person is a person who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an identification
element such as a name, an identification number,
location data, an online identifier, or one or more specific
elements, unique to its physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity”. (Săvescu,
2018, 222).
Thus, the following details can constitute personal data,
in the sense of the previous definition: person’s name,
address, marital status, date of birth, personal numerical
code, GPS coordinates, IP address, eye colour, blood
type, salary, etc. (see Diana Flavia Barbur, Protecția
datelor cu caracter personal. Ghid practic (tr. Protection
of Personal Data. Practical Guide, Ed. C.H. Beck,
Bucharest, 2020, p. 42).
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personal, aceasta a avut câteva neajunsuri. Operatorii de
azi, inclusiv universitățile, prelucrează date în moduri
care nu puteau fi prevăzute în anul 1995, atunci când
Directiva 95/46/CE a fost adoptată. Un alt neajuns a fost
acela că Directiva a fost transpusă diferit în statele
membre și, prin urmare, au existat bariere cu privire la
libera circulație a datelor cu caracter personal.
Tehnologia evoluează rapid, iar legislația trebuie să țină
pasul cu ea. În zorii tranziției către era digitală, la nivel
european, s-a decis că actuala legislație nu poate ține
pasul cu evoluția tehnologică și nu oferă suficientă
protecție persoanelor fizice, dar reprezintă și un obstacol
către tranziția la piața unică digitală. Astfel, s-a decis
adoptarea unui Regulament European, care să
armonizeze legislația în domeniul protecției datelor cu
caracter personal în fiecare stat membru. Regulamentul
este un act legislativ cu caracter obligatoriu și trebuie
aplicat în integralitatea sa în toate statele membre.
Regulamentul a intrat în vigoare în 25 mai 2016 și a
devenit aplicabil în toate statele membre în 25 mai 2018.
În același timp au fost adoptate Directiva (UE) 2016/680
și Directiva (UE) 2016/681. Putem observa cu claritate
interesul acordat pentru materia datelor personale,
intenția de reformare și impactul prelucrării datelor
asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanelor fizice, date fiind cele aproximativ 3999 de
amendamente la proiectul Regulamentului. Cei doi ani au
reprezentat „o perioadă de grație” acordată tuturor
entităților pentru a se alinia la noile reglementări.
Spre deosebire de Directivă, Regulamentul (UE)
nr. 679/2016 se aplică direct în ordinea juridică a
statelor membre începând cu data de 25 mai 2018 și
reprezintă o evoluție în domeniul datelor cu caracter
personal, având două obiective majore: protecția datelor
cu caracter personal și facilitarea liberei circulații a
acestor date. Regulamentul este un set complex de norme
și are o abordare adaptată la secolul al XXI-lea și la
evoluțiile preconizate în tehnologie: internetul
lucrurilor și inteligența artificială.
Regulamentul (UE) 2016/679 vine cu scopul de a oferi
protecție datelor cu caracter personal a persoanelor vizate
și, în același timp, a identității indivizilor la care acesta se
referă.

Noțiunea de „date cu caracter personal” și
„prelucrarea de date cu caracter personal”
conform Regulamentului
Datele cu caracter personal sunt definite în Regulament
ca fiind „orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă («persoană vizată»);
o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire
la un element de identificare, cum ar fi un nume, un
număr de identificare, date de localizare, un identificator
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale”. (Săvescu,
2018, 222).
Astfel, pot constitui date cu caracter personal, în sensul
definiției anterioare: numele persoanei, adresa, starea
civilă, data nașterii, codul numeric personal,
coordonatele GPS, adresa de IP, culoarea ochilor, grupa
de sânge, salariul etc. (Barbur, 2020, 42).
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Information about a person can be of any kind. This
category does not include only the usual identification
data. For example, a picture of the person or certain
information about where that person was at a given time
also falls within the scope of personal data. At the same
time, it should be noted that from the perspective of the
Regulation, only the data of living persons are protected,
and not of deceased persons. At the same time, it should
be noted that data protection does not apply to legal
persons (Tudoriu, 2019).
Processing, as defined in the Regulation, is “any
operation or set of operations performed on personal data
or personal data sets, with or without the use of
automated means such as collection, registration,
organization, structuring, storage, adaptation or
modification, extraction, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making
available alignment or combination, restriction, deletion
or destruction.” (Săvescu, 2018).
It should be noted that the definition of the processing of
personal data is very broad, so that any conceivable
action in relation to personal data constitutes a
“processing.” Therefore, it is not just about data
processing by electronic means. For example, compiling
a personal file, on paper, with classical means, is a
processing of personal data. At the same time, the
publication of data about a person on a website is a
processing of personal data. (Tudoriu, 2019).

The evolution of the notion of “consent”
Under the old legislation, the consent of the data subject
was the main basis used by the operators. They did not
pay too much attention to the other bases, considering
that they fulfilled their obligations under the legislation
on the processing of personal data if they obtained the
consent of the data subject. Of course, they did not take
into account the main disadvantage of processing based
on consent, namely that the data subject can withdraw his
consent at any time, and the operator can no longer
continue processing after this withdrawal. On the other
hand, in the past, data subjects were much less aware of
their rights so that, in practice, they rarely withdrew their
consent for processing. (Barbur, 2020, 76-77).
The new European legislation has come up with some
concrete elements, such as to outline the conditions that
the consent must meet in order for it to be considered
valid. Thus, it is not enough for the operator to obtain
formal consent, but he must ensure that all legal
conditions are met when requesting consent and when
processing on this basis. Last but not least, based on the
principle of liability, the operator must be able to
demonstrate that he has obtained valid consent from the
data subject from the point of view of the Regulation.
Thus, although apparently, the use of consent as a basis
for processing may be the easiest option for operators, in
reality obtaining a valid consent is not an easy thing to do

[

Informațiile despre o persoană pot fi de orice natură, în
această categorie neintrând doar obișnuitele date de
identificare. De exemplu, o imagine a persoanei sau o
anumită informație despre locul unde această persoană
s-a aflat la un moment dat, intră de asemenea în sfera
datelor personale. Totodată, de reținut este că din
perspectiva Regulamentului, sunt protejate numai datele
persoanelor în viață, iar nu și cele ale persoanelor
decedate. În același timp, este de notat faptul că protecția
datelor nu se aplică persoanelor juridice. (Tudoriu, 2019).
Prelucrarea, precum este ea definită în Regulament,
reprezintă „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 automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea,
organizarea,
structurarea,
stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”
(Săvescu, 2018).
De subliniat este faptul că definiția prelucrării de date
personale este foarte largă, astfel încât orice acțiune
imaginabilă în legătură cu datele personale constituie o
„prelucrare”. Prin urmare, nu se referă numai la
prelucrarea datelor cu mijloace electronice. De exemplu,
constituirea unui dosar personal, pe hârtie, cu mijloace
clasice, este o prelucrare de date personale. Totodată,
publicarea unor date despre o persoană pe o pagină de
internet reprezintă o prelucrare de date personale.
(Tudoriu, 2019).

Evoluția noțiunii de „consimțământ”
Sub imperiul vechii legislații, consimțământul
persoanei vizate reprezenta principalul temei utilizat de
către operatori. Aceștia nu acordau o atenție prea mare
celorlalte temeiuri, apreciind că și-au îndeplinit
obligațiile impuse prin legislația în materia prelucrării
datelor
cu
caracter
personal
dacă
obțineau
consimțământul persoanei vizate. Desigur, aceștia nu
aveau în vedere și principalul dezavantaj pe care îl are o
prelucrare bazată pe consimțământ, și anume că persoana
vizată își poate retrage oricând consimțământul, iar
operatorul nu mai poate continua prelucrarea ulterior
acestei retrageri. Pe de altă parte, în trecut, persoanele
vizate erau mult mai puțin conștiente de drepturile lor,
astfel încât rar se întâmpla, în practică, să își retragă
consimțământul dat în vederea prelucrării. (Barbur, 2020,
76-77).
Noua legislație europeană a venit cu niște elemente
concrete, de natură să contureze condițiile pe care trebuie
să le îndeplinească consimțământul, pentru ca acesta să
fie considerat unul valabil. Astfel, nu este suficient ca
operatorul să obțină un consimțământ formal, ci acesta
trebuie să se asigure că sunt îndeplinite toate condițiile
legale atunci când solicită consimțământul și când
realizează prelucrarea în baza acestui temei. Nu în
ultimul rând, în baza principiului responsabilității,
operatorul trebuie să fie în măsură să și demonstreze că a
obținut din partea persoanei vizate un consimțământ
valabil din perspectiva Regulamentului. Astfel, deși
aparent, utilizarea consimțământului ca temei al
prelucrării poate reprezenta varianta cea mai ușoară
pentru operatori, în realitate obținerea unui consimțământ
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in practice, involving the mandatory fulfilment of several
conditions. (Ibidem).

The concept of “consent”
It should be noted that this concept occupies one of the
places of the protagonists on the stage of personal data
processing.

[

valabil nu este un lucru facil de făcut în practică,
presupunând îndeplinirea obligatorie a mai multor
condiții. (Barbur, 2020).

Conceptul de „consimțământ”

The definition is broader than the definition provided by
Directive 95/46/EC in article 2 point h), according to
which the consent is “any free, specific and informed
manifestation of will, by which the data subject agrees to
the processing of personal data concerning him or her.”
Thus, it should be noted that under the umbrella of this
more comprehensive definition of the Regulation, it also
requires the fulfilment of certain conditions.

Este de subliniat faptul că acest concept ocupă unul dintre
locurile protagoniștilor pe scena prelucrării datelor cu
caracter personal.
Consimțământul este definit în Regulament ca fiind
„orice manifestare de voință 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” (Săvescu, 2018).
Definiția este una mai largă față de definiția prevăzută de
Directiva 95/46/CE la art. 2 lit. h), potrivit căreia
consimțământul este „orice manifestare de voință, liberă,
specifică și informată prin care persoana vizată acceptă să
fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc”.
Astfel, este de remarcat că sub umbrela acestei definiții
mai cuprinzătoare a Regulamentului, acesta impune și
îndeplinirea anumitor condiții.

The data subject, the operator and the
authorized person

Persoana vizată, operatorul și persoana
împuternicită

Consent is defined in the Regulation as “any
manifestation of the free, specific, informed and
unambiguous expression of the data subject by which he
or she consents, by an unequivocal statement or action,
that personal data concerning him or her be processed.”
(Săvescu, 2018).

The meaning of the data subject is derived from Article
4 (1) of Regulation (EU) 2016/679, which describes him
or her as “an identified or identifiable natural person.”
The data subject is at the heart of the personal data
processing system and all measures which the controller
and the data subject are required to take under the
Regulation are directly relevant to the data subject. The
data subject is also at the heart of the current European
legislation on the subject, namely the Regulation, the
European legislator constantly pursuing its protection by
establishing, on the part of operators and their authorized
persons, several obligations aimed at guaranteeing
protection of the right to the protection of his or her
personal data. (Barbur, 2020, 145).
The data subject enjoys a number of specific rights under
the Regulation. It is true that some of them were also
provided for by the old legislation, but the Regulation
outlined them much better, bringing additional safeguards
to ensure better protection. (Idem, p.146).
The data subject has the right to receive personal data
concerning him or her which he or she has provided to
the controller in a structured, commonly used and
automatically readable format and has the right to
transmit this data to another controller without obstacles
from the operator to whom the personal data were
provided,” in the cases expressly provided by art. 20
paragraph (1), points a)-b) of the Regulation. (Jugastru,
2017).
In accordance with Article 4 (7) of Regulation (EU)
2016/679, the personal data controller is represented as
“the natural or legal person, public authority, agency or
other body which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the processing of
personal data; where the purposes and means of such
processing are determined by Union or Member State
law, the controller or the specific criteria for its
54

Semnificația persoanei vizate o desprindem din
rândurile articolului 4 punctul 1 din Regulamentul (UE)
2016/679, ce o descrie ca fiind „o persoană fizică
identificată sau identificabilă”.
Persoana vizată se află în centrul sistemului de
prelucrare de date cu caracter personal și toate măsurile
pe care operatorul și persoana împuternicită sunt obligate
să le ia, în temeiul Regulamentului, o privesc direct pe
aceasta. Persoana vizată se află și în centrul actualei
legislații
europene
în
materie,
respectiv
a
Regulamentului, legiuitorul european urmărind, în
permanență, ocrotirea ei, prin stabilirea, în sarcina
operatorilor și a persoanelor împuternicite de aceștia, a
mai multor obligații, care au drept scop garantarea
ocrotirii dreptului la protejarea datelor sale cu caracter
personal (Barbur, 2020, 145).
Persoana vizată se bucură, în virtutea Regulamentului, de
o sumă de drepturi specifice. Este adevărat că o parte
dintre acestea erau prevăzute și de vechea legislație, dar
Regulamentul le-a creionat mult mai bine, aducând
garanții suplimentare de natură să le asigure o mai bună
protecție (Barbur, 2020, 146).
Persoana vizată „are dreptul de a primi datele cu caracter
personal care o privesc și pe care le-a furnizat
operatorului într-un format structurat, utilizat în mod
curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a
transmite aceste date altui operator, fără obstacole din
partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu
caracter personal”, în cazurile expres prevăzute de art. 20
alin. (1), lit. a)-b) din Regulament (Jugastru, 2017).
Corespunzător articolului 4 punctul 7 din Regulamentul
(UE) 2016/679 operatorul de date cu caracter personal
este reprezentat ca fiind „persoana fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur
sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când
scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin
dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
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nomination may be provided for by Union or Member
State law.”

Finally, on the stage of processing personal data we can
list, along with the data subject, as having an important
place the operator, on the one hand, and on the other
hand the processor.

criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern”.
Operatorul este cel care realizează operațiunile de
prelucrare a datelor, este cel care stabilește ce date sunt
prelucrate, cum și în ce condiții are loc prelucrarea, având
totodată posibilitatea de a delega atribuții legate de
prelucrare în sarcina persoanei împuternicite. Tot acesta
stabilește și cum își pot exercita persoanele vizate
drepturile conferite de Regulamentul în cauză (Barbur,
2020, 223).
Așadar, în peisaj apare și noțiunea de persoană
împuternicită ce se dorește a fi definită. Aceasta se
prezintă, în conținutul articolului 4 punctul 8 din
Regulamentul mai sus citat, ca fiind „persoana fizică sau
juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care
prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului”. În consecință, diferența notabilă dintre cele
două elemente în discuție, operator, respectiv persoana
împuternicită, o fac scopurile și mijloacele de prelucrare
ce pot fi stabilite doar de către operatorul de date cu
caracter personal, iar nu și de persoana împuternicită. În
același timp, aceasta din urmă trebuie să fie o entitate
distinctă de operator.
Totodată, putem trece în revistă diferențele remarcate
dintre operator și persoana vizată, precum: în primul
rând, operatorul poate fi atât persoană fizică, cât și
persoană juridică, pe când persoana vizată poate fi doar
persoană fizică. În altă ordine de idei, operatorul este
titularul mai multor obligații, pe când persoana vizată
este titularul mai multor drepturi.
În final, pe scena prelucrării datelor cu caracter personal
putem enumera, alături de persoana vizată, ca având un
loc important operatorul, pe de o parte, iar pe de altă
parte persoana împuternicită.

Legality of processing

Legalitatea prelucrării

The operator is the one who performs the data processing
operations, he is the one who determines what data is
processed, how and under what conditions the processing
takes place, having at the same time the possibility to
delegate tasks related to processing to the authorized
person. It shall also determine how the persons concerned
may exercise the rights conferred by that Regulation.
(Barbur, 2020, 223).
Therefore, there is also the notion of processor. It is
described in Article 4 (8) of the above-mentioned
Regulation as “a natural or legal person, public authority,
agency or other body which processes personal data on
behalf of the controller.” Consequently, the notable
difference between the two elements in question,
operator, respectively processor, is made by the
purposes and means of processing that can be established
only by the personal data controller, and not by the
processor. At the same time, the latter must be a separate
entity from the operator.
At the same time, we can review the differences noticed
between the operator and the data subject, such as: first
of all, the operator can be both a natural person and a
legal entity, while the data subject can only be a natural
person. In other words, the operator is the holder of
several obligations, while the data subject is the holder of
several rights.

The processing of personal data must comply with the
principle of legality, representing the idea that the
processing may take place only on the basis of one of the
grounds expressly provided for in Article 6 of Regulation
(EU) 2016/679. If none of these grounds is incidental,
then the data processing has no legal basis and cannot be
done. Therefore, the controller has the obligation to
always check and establish, in a concrete and reasoned
way, the basis for the processing of personal data, for
each category of data, given that the use of a wrong basis
will turn the processing into one which will no longer be
anchored in legal reality.
Therefore, Article 6 (1) states that:
“Processing shall be lawful only if and to the extent that
at least one of the following applies:
(a) the data subject has given consent to the processing of
his or her personal data for one or more specific
purposes;
(b) processing is necessary for the performance of a
contract to which the data subject is party or in order to
take steps at the request of the data subject prior to
entering into a contract;
(c) processing is necessary for compliance with a legal
obligation to which the controller is subject;
(d) processing is necessary in order to protect the vital
interests of the data subject or of another natural person;

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să
respecte principiul legalității, reprezentând ideea că
prelucrarea va putea avea loc doar în baza unuia dintre
temeiurile prevăzute în mod expres de Regulamentul
(UE) 2016/679 la articolul 6 al acestuia. În cazul în care
nu este incident niciunul dintre aceste temeiuri, atunci
prelucrarea datelor nu are o bază legală și nu poate fi
făcută. Așadar, operatorul are obligația de a verifica și de
a stabili întotdeauna, în concret și motivat, care este
temeiul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru
fiecare categorie de date în parte, dat fiind faptul că
utilizarea unui temei greșit va transforma prelucrarea
într-una ce nu va mai fi ancorată în realitatea legală.
Prin urmare, alineatul (1) al articolului 6 precizează că:
„Prelucrarea este legală numai, dacă și în măsura în care
se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru
prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul
sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui
contract la care persoana vizată este parte sau pentru a
face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei
obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele
vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

55

Tehnologii informa ce şi de comunicaţie în domeniul muzical
[

[

(e) processing is necessary for the performance of a task
carried out in the public interest or in the exercise of
official authority vested in the controller;
(f) processing is necessary for the purposes of the
legitimate interests pursued by the controller or by a third
party, except where such interests are overridden by the
interests or fundamental rights and freedoms of the data
subject which require protection of personal data, in
particular where the data subject is a child.” It is specified
that “(f) of the first subparagraph shall not apply to
processing carried out by public authorities in the
performance of their tasks.”

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui interes public sau care rezultă
din exercitarea autorității publice cu care este învestit
operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime
urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția
cazului în care prevalează interesele sau drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care
necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special
atunci când persoana vizată este un copil.” Se specifică
faptul că „litera (f) din primul paragraf nu se aplică în
cazul prelucrării efectuate de autorități publice în
îndeplinirea atribuțiilor lor”.

The link between physical reality and the
digital universe
With the help of this paper, we had the opportunity to
touch a little of the boundless universe of digitization,
which is such a versatile facility. Changing the world is a
reflection of the development of the Internet, which
brings with it the adaptation of the citizen to new
technologies. It is no longer a wonder that the future is
written on pages that will never touch the ink again.
Transformations are also registered in the legal field; the
wave of new trends does not bypass any sector.
According to the philosophy of the great scientist, jurist,
orator, English author and, last but not least, philosopher
Francis Bacon, “knowledge is power in itself” we can
conclude that a good knowledge of the legal norms is
necessary. Man, in order to be able to protect his rights in
the face of the effluvia of technological evolution, needed
the implementation of legal norms, so that peace could
last, in a short time, over the great empire of
digitalization.

CONCLUSIONS
Simultaneously with the evolution of the Internet, the
whole world has undergone transformations in tandem
with these new changes. It is a metamorphosis that makes
its presence felt in the legal field as well. As a result, the
citizen is subject to current technologies. At the same
time, in all this technological progress, the rights of the
private person to privacy are to be protected. Therefore,
with the help of the appropriate legislation, these rights
can be protected.
According to the jurisprudence of the ECHR, private life
encompasses two aspects: the right of a person to live as
he wishes, away from prying eyes, and the right of a
person to develop relationships with his peers, which is
why it can be said that the notion of privacy encompasses
two main elements: personal privacy and social privacy.
(Chiriță, 2008, 38-40)
Article 8 paragraph (1) of the ECHR Convention
provides that “Everyone has the right to respect for his
private and family life, his home and his
correspondence.”
A less legal notion, but one that best expresses the right
to privacy is the right to be left alone. (Burghelea,
2013, 1).
The analysis of the data protection legislation shows that
the protection of personal data has evolved from the right
to privacy as provided in art. 8 of the ECHR Convention.
(Opinion no. 1/2014...).
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Liantul dintre realitatea fizică și universul
digital
Cu ajutorul rândurilor lucrării de față, am avut ocazia de
a atinge puțin din nemărginitul univers al digitalizării, ce
reprezintă o facilitate atât de versatilă. Schimbarea lumii
este reflecția dezvoltării internetului, ce aduce cu ea
adaptarea cetățeanului la noile tehnologii. Nu mai este o
mirare că viitorul se scrie pe pagini ce nu vor mai atinge
niciodată cerneala. Transformări se înregistrează și în
domeniului juridic, valul noilor tendințe nu ocolește
niciun sector.
Conform filosofiei marelui om de știință, jurist, orator,
autor englez și, nu în cele din urmă, filosof Francis Bacon
„cunoașterea este prin ea însăși putere”, putem
concluziona că o bună cunoaștere a normelor legale în
materie sunt necesare. Omul, în scopul său de a-și putea
proteja drepturile sale în confruntarea cu efluviile
evoluției tehnologice, a necesitat implementarea de
norme legale, pentru ca liniștea să poată dăinui, în
intervale scurte de timp, peste marele imperiu al
digitalizării.

CONCLUZII
Simultan cu evoluția internetului, întreaga lume a suferit
transformări în tandem cu aceste noi schimbări,
metamorfozare ce își face simțită prezența și în
domeniului juridic. În consecință, cetățeanul este supus
actualelor tehnologii. Concomitent, în tot acest progres
tehnologic, drepturile persoanei la viața privată se doresc
a fi protejate. Așadar, cu ajutorul normelor legislative
corespunzătoare, aceste drepturi pot fi adăpostite.
În concepția jurisprudenței CEDO, viața privată
înglobează două aspecte: dreptul unei persoane de a trăi
cum dorește, la adăpost de priviri indiscrete, și dreptul
unei persoane de a-și dezvolta relațiile cu semenii săi,
motiv pentru care se poate afirma că noțiunea de viață
privată înglobează două elemente principale: viața privată
personală și viața privată socială (Chiriță, 2008, 38-40).
Art. 8 alin (1) din Convenția CEDO prevede că „Orice
persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de
familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”.
O noțiune mai puțin juridică, dar care exprimă cel mai
bine dreptul la viață privată este dreptul de a fi lăsat în
pace (Burghelea, 2013, 1).
Din analiza legislației în materie de protecție a datelor
rezultă faptul că protecția datelor cu caracter personal a
evoluat de la dreptul la viață privată, astfel cum este
prevăzut la art. 8 din Convenția CEDO (Avizul
nr. 1/2014...).
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With the development of new technologies and
surveillance possibilities, both in the public and in the
private sector, it has become obvious that additional
protection of persons against third parties is necessary, in
addition to the “defensive” rights recognized under
Article 8 of the ECHR Convention by guaranteeing the
right of a person to have control over his own personal
data. (Idem).
In the context of the unprecedented development of
technology and the rapid exchange of information
between operators, the protection of personal data has
gradually but surely moved away from the notion of
privacy. In this process of evolution and transformation,
new derivative rights have been introduced, so that the
individual is in control of his own information:
- right of access;
- right of rectification;
- right of deletion;
- right to oppose;
- right to portability;
- right not to be subject to automated decision-making.
All these “derived rights” are solid legal mechanisms for
data protection. It has been established in case law that
there should be no confusion between personal data and
public data. Under certain conditions, even public data
may be personal data that need the protection required by
law.
Bodies have been set up to monitor compliance with the
protection of personal data - we have in Romania the
National Supervisory Authority for the Processing of
Personal Data - mechanisms have been introduced for the
legal transfer of data between various public or private
actors and sanctions for non-compliance. However, the
legal notion of privacy currently exists only at the
conceptual level, and today it has a separate regulation,
with the corresponding guarantees and in a continuous
process of evolution and improvement in the social and
economic context of a contemporary society operating on
an accelerated and perpetual data exchange.

Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii și a posibilităților
de supraveghere, atât în sectorul public, cât și în cel
privat, a devenit evident că este necesară o protecție
suplimentară a persoanelor față de terți, pe lângă
drepturile „defensive” recunoscute în temeiul art. 8 din
Convenția CEDO prin garantarea dreptului unei persoane
de a avea control asupra propriilor date cu caracter
personal (Avizul nr. 1/2014...).
În contextul dezvoltării fără precedent a tehnologiei și
schimbului rapid al informațiilor între operatori, protecția
datelor cu caracter personal s-a îndepărtat treptat, dar
sigur, de noțiunea de viață privată. În acest proces de
evoluție și transformare, s-au introdus noi drepturi
derivate, astfel încât persoana fizică să se afle în control
asupra propriilor informații:
- dreptul de acces;
- dreptul de rectificare;
- dreptul de ștergere;
- dreptul la opoziție;
- dreptul la portabilitate;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Toate aceste drepturi derivate reprezintă mecanisme
juridice solide pentru protejarea datelor. S-a statornicit la
nivel jurisprudențial faptul că nu ar trebui să existe
confuzie între datele cu caracter personal și datele
publice. În anumite condiții, inclusiv datele publice pot fi
date personale, care au nevoie de protecția cerută de lege.
S-au înființat organisme care supraveghează respectarea
protecției datelor cu caracter personal – avem în România
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal –, s-au introdus mecanisme
pentru transferul legal al datelor între diverși actori
publici sau privați și sancțiuni pentru neconformare.
Totuși, noțiunea juridică de viață privată există în prezent
doar la nivel conceptual, ea având azi o reglementare
separată, cu garanțiile aferente și în continuu proces de
evoluție și perfecționare în contextul social și economic
al unei societăți contemporane, care funcționează pe un
accelerat și perpetuu schimb de date.
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