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De ce

Art. 24: Responsabilitatea operatorului 

(1)[…] pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în 
măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul 
regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar. 

Art. 28: Persoana împuternicită de operator

c)adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32;

h)pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea 
obligaţiilor prevăzute la prezentul articol
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De ce (2)
Art. 32: Securitatea prelucrării 

(1)Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi
scopurile prelucrării, precum şi riscul […], operatorul şi persoana împuternicită de acesta implementează măsuri 
tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, 
incluzând printre altele, după caz:

a)pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal; 

b)capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor 
şi serviciilor de prelucrare; 

c)capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în timp util […]; 

d)un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice ale eficacităţii măsurilor tehnice şi
organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. 

(2)La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ţine seama în special de riscurile […] de distrugerea, pierderea, 
modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal […].

[…]

(4)Operatorul şi persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care […] 
care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, […] în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern. 

3



Priorități?
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Data Loss Prevention

Monitorizare
BYOD

Storage
Encryption Tokenisation

Cloud Access Security 

Broker
IAM

Antimalware

Data Loss Prevention

Data Discovery & Classification

?

Supply Chain

Privacy by design

Incident Response

Securitate
Pseudonimizare

Confidențialitate

Recuperare după incidente

Cross border (cloud?)

PIA
Consimțământ

Acces / ștergere
Data quality



Calea corectă

Evaluare Prioritizare Roadmap
Independent 

review
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Punct de pornire:
registrul prelucrărilor de date

Activități Prelucrări Aplicații Infrastructură Măsuri
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Process owner?
Data owner?

Colectare
Accesare
Modificare
Stocare
Transmitere

Customer facing
Interne

Software:
- App server
- DB
- OS
- VM
Hardware
Network
Cloud services

Tehnice

Procedurale

Per app

„Transversale”



Politici de procesare (exemplu)
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IT CONTROL UNDE? CE?

Mecanisme pentru colectarea automată și utilizarea 
datelor (cookies, biometrice, geolocație)

Aplicații: video, web, log, 
geolocatie

Identificare, trasabilitate, 
notificare

Mecanisme pentru obținerea consimțământului valid Aplicații: web apps, mobile 
apps (externe)

per app

Mecanisme de discretizare a datelor cu caracter 
personal

Procese:
- Reporting
- Testare / dezvoltare
Tehnologie:
- Stocare
- Imprimare

Mecanisme pentru distrugerea sigură a datelor cu 
caracter personal

Aplicații Este posibilă ștergerea 
(consistență, etc)?
Măsuri compensatorii

Mecanisme pentru retenția și protecția înregistrărilor Aplicații
Transversal

Corelare cu durata procesării
Politici de arhivare

Schimburi de date Aplicații
Sisteme (de ex. backup, 
arhivare, monitorizare)

Jurnalizat
Confidențial
Corect / complet

Trasabilitatea datelor și activităților de procesare Aplicații log authent
log procesari date personale
log rapoarte export



Măsuri de securitate (selecție)
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IT CONTROL UNDE? CE?

Access Control Procese, Aplicații, Sisteme, 

Rețele

ISO 27001 O.11?

Măsuri de criptare a datelor cu caracter personal Transversal Parole, date in tranzit, storage, 
backup, email
key management

Jurnalizare și monitorizare Per app
Privileged user

ISO 27001 A.10.10
evaluare date colectate

Copii de siguranță, disaster recovery, planuri de 
continuitate

Transversal Recuperarea datelor relevante
Protecția datelor la remote site

Privacy by design Change management
Project management

Includere analiză de risc / PIA in 
ciclul de viață

Data quality Per app
Mecanisme centralizate?

Date inventariate, disponibile, 
corecte

Testing Transversal Teste de securitate
Independent review

Incident management Transversal ISO 27001,  O.13?



3 tipuri de măsuri
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Procese:

- Change management

- Incident management

- Identity access mangmt

-Third party management

Aplicații:

- Notificări

- Role-based access

- Jurnalizare

- Transferuri de date

IT Security:

- monitoring / log 
management

- ?

- ?

Prioritizare



Riscuri Oportunități comerciale?

• Brand value

• Data quality

• Definirea corectă / exhaustivă a consimțământului previne 
limitarea utilizărilor

• Consolidări / modernizări care pot reduce costuri pe termen lung

• Obstacole în calea concurenței

?
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Pașii următori

Evaluare Prioritizare Roadmap
Independent 

review
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ISO 
27001?



Mulțumesc!

Andrei Hohan

ahohan@enersec.net

www.enersec.net
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