DIRECTORATUL NAȚIONAL
DE SECURITATE CIBERNETICĂ
future-focused company

GHID PRACTIC
privind

gestionarea datelor
cu caracter personal
de către companii

Scopul acestui ghid este să vină în întâmpinarea nevoilor companiei
dumneavoastră în ceea ce privește conformitatea cu dispozițiile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor ﬁzice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date („GDPR”).

În continuare regăsiți o serie de pași necesari pentru
realizarea programului de conformitate la nivelul
companiei dumneavoastră.

PASUL 1
IDENTIFICAREA ȘI MAPAREA
TUTUROR PROCESELOR CE IMPLICĂ PRELUCRĂRI DE DATE ÎN
COMPANIE
Identiﬁcarea ﬂuxurilor de date la nivelul
ﬁecărui departament care prelucrează
date cu caracter personal;
Indiferent că sunteți operator sau
persoană împuternicită aveți obligația
întocmirii Registrului privind evidența
activităților de prelucrare a datelor
conform art. 30 alin. 1 și 2 din GDPR;

Registrul trebuie să conțină informații
precum numele și datele de contact ale
operatorului/operatorului asociat, scopurile prelucrării, categoriile de persoane
vizate, categoriile de date cu caracter
personal, categoriile de destinatari etc.;
Registrul trebuie să ﬁe structurat pe
ﬁecare departament în parte.

PASUL 2
VERIFICAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR GDPR
LA NIVELUL FLUXURILOR DE BUSINESS

Compania dumneavoastră va trebui să se asigure că principiile cheie
reglementate de GDPR sunt respectate și anume:

sunt setate corect perioade de stocare
(stabilite conform legii sau identiﬁcate
potrivit nevoilor companiei);
procesul de ștergere vizează toate
mediile de stocare (arhiva ﬁzică, arhiva
electronică locală sau cloud etc.);
în departamente se aplică principiul
“need to know basis” pentru informațiile
cu caracter personal pe care le utilizează
(de ex. la nivelul departamentului);
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prelucrarea are loc în mod legal, echitabil
și transparent față de persoana vizată (a
fost identiﬁcat temeiul legal al prelucrării, persoana vizată are o așteptare rezonabilă cu privire la prelucrarea datelor,
acesteia i-au fost furnizate informații privind prelucrarea);
sunteți în măsură să faceți dovada, în
orice moment a respectării obligațiilor ce
vă revin conform GDPR (de ex. dovada
obținerii consimțământului constând în
înregistrarea opțiunilor prin intermediul
unui formular în format ﬁzic/electronic).

PASUL 3
CREAREA UNUI PLAN DE REMEDIERE
A SITUAȚIILOR CE NECESITĂ AJUSTARE PENTRU A FI CONFORME
CU GDPR
Identiﬁcarea neconformităților din perspectiva GDPR prin
intermediul unui audit realizat de un specialist sau o
companie specializată (analiză conformitate mediu online,
analiză documente, etc.);

Realizarea analizei de risc și clasiﬁcarea neconformităților
identiﬁcate în funcție de gradul de risc (scăzut, mediu, ridicat
și critic);
Propunerea soluțiilor de remediere (de ex. actualizarea
politicilor interne, actualizarea registrelor privind prelucrarea datelor), pe baza unui calendar prestabilit.

PASUL 4
NUMIREA UNUI RESPONSABIL CU
PROTECȚIA DATELOR („DPO”)
Numirea unui DPO este obligatorie în cazul
oricăreia din următoarele situații:
prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public;
activitățile principale constau în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă (de ex.
activitatea desfășurată la nivelul unei
bănci);
sunt prelucrate pe scară largă categorii
speciale de date (originea rasială sau
etnică, date privind sănătatea etc.), ca
de ex. activitatea desfășurată la nivelul
unei clinici medicale;
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Când nu este obligatorie, numirea DPOului reprezintă nu doar o dovadă de
bună-credință din partea companiei, ci și
o măsură de diligență în desfășurarea
procesului de conformitate din perspectiva prelucrării datelor;
Sarcinile unui DPO sunt de monitorizare
a prevederilor GDPR;
Când desemnați un DPO din cadrul
companiei, asigurați-vă că funcția
deținută de persoana respectivă nu este
incompatibilă cu funcția de DPO (de ex.
director executiv, șef departament HR/IT
etc.).

PASUL 5
IMPLEMENTAREA CORECTĂ A MĂSURILOR
TEHNICE NECESARE PENTRU STOCAREA ÎN SIGURANȚĂ A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Identiﬁcarea măsurilor tehnice potrivite proﬁlului companiei
dumneavoastră se va realiza în funcție de speciﬁcul activității desfășurate.
Câteva măsuri tehnice ilustrative ce pot ﬁ aplicate sunt:
criptarea datelor

pseudonimizarea datelor

Exemplu: codiﬁcarea unui document
astfel încât să poată ﬁ accesat doar de
persoane autorizate, care dețin cheia de
decriptare;

Exemplu: înlocuirea numelui proprietarului unui apartament cu numărul apartamentului;

PASUL 6

anonimizarea datelor
Exemplu: proces ireversibil prin care
orice element de identiﬁcare este
eliminat.

IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE TRAINING
CONTINUU
Eroarea umană se regăsește în topul cauzelor incidentelor de securitate (de ex. transmiterea
de către un angajat a unui e-mail conținând date cu caracter personal, către un destinatar
greșit).

Asigurați-vă că atât managementul companiei, cât și
angajații sunt conștienți de importanța protecției datelor
și că aceștia știu în orice moment ce au de făcut pentru a
asigura securitatea și conﬁdențialitatea datelor;
Adaptați instruirea personalului din perspectiva protecției
datelor la proﬁlul și necesitățile companiei dumneavoastră;
Organizați traininguri periodice atât la nivelul întregii
companii, cât și la nivelul ﬁecărui departament/serviciu.
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PASUL 7
VERIFICAREA PERIODICĂ A STADIULUI
PROGRAMULUI DE CONFORMITATE
Stabilirea unui graﬁc al intervalului de reevaluare care să
nu depășească un an calendaristic, astfel încât să puteți
dovedi în orice moment conformitatea cu prevederile
GDPR;
Reevaluarea periodică a programului de conformitate
(de ex. implementarea unui proces de reauditare periodică);

Veriﬁcarea constantă a măsurilor tehnice adoptate (de
ex. veriﬁcarea caracterului adecvat al măsurilor raportat
la nivelul de risc, prin intermediul chestionarelor, inspecțiilor ﬁzice, teste de penetrare etc.).

PASUL 8
ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE
Deﬁnirea echipei de proiect prin identiﬁcarea
persoanelor responsabile pentru ﬁecare proces în
parte, atât la nivelul întregii companii, cât și la
nivelul ﬁecărui departament/serviciu (de ex. DPO,
director departament IT);

$

Deﬁnirea resurselor logistice necesare atingerii
scopului identiﬁcat în cadrul programului de
conformare;
Deﬁnirea obiectivului proiectului în funcție de care
vor ﬁ delegate responsabilitățile.
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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) are ca responsabilitate principală asigurarea
securității cibernetice a spațiului cibernetic național civil, în colaborare cu instituțiile și autoritățile
competente.
Directoratul este un liant între administrația publică, mediul privat și cel academic, pentru crearea unei
arhitecturi coerente și reziliente de securitate cibernetică la nivel național.
DNSC îndeplinește un rol cheie în implementarea noii
Strategii Naționale de Securitate Cibernetică și în
asigurarea respectării de către România a angajamentelor asumate la nivel internațional, inclusiv a celor
legate de implementarea Strategiei de Securitate
Cibernetică a UE, a Directivei NIS și NIS 2.0, precum și de
Centrul european de competențe în domeniul industrial,
tehnologic și de cercetare în materie de securitate
cibernetică (ECCC).

Strada Italiană nr. 22, Sector 2,
Cod poștal 020976, București
www.dnsc.ro
(+40) 0316-202.187
alerts@dnsc.ro
@directoratul-national-desecuritate-cibernetica
@dnsc.ro
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Cu un istoric de 8 ani în domeniul protecției datelor,
Decalex a facilitat implementarea prevederilor din
domeniul protecției datelor unui număr impresionat
de companii din toate industriile.
Echipa noastră de experți în protecția datelor
(GDPR) are o întelegere amplă asupra procesului de
conformitate și guvernanță a datelor.
Înțelegem provocările cu care se confruntă
organizațiile în punerea în aplicare a GDPR și a
legislației subsecvente și ne-am construit serviciile
astfel încât procesul de conformare l-am transformat
într-un instrument de reducere de costuri și
optimizare de procese în companii.
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