
SANCTIUNI



Raspundere sanctiuni si cai de atac

Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

 Orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o

autoritate de supraveghere

 Autoritatea de supraveghere se poate afla:

 in statul in care persoana vizata isi are resedinta

obisnuita

 in statul in care se afla locul sau de munca

 in statul in care a avut loc presupusa incalcare

 Autoritatea de supraveghere informeaza reclamantul cu privire la

evolutia si rezultatul plangerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o

cale de atac judiciara



 Operatori sunt responsabili pentru daunele cauzate de prelucrarea

care incalca GDPR

 Persoane imputernicite de operator sunt responsabile

 atunci cand nu au respectat obligatiile care le-au fost date in mod

specific in conformitate cu GDPR

 atunci cand au actionat in afara sau contrar instructiunilor legale

primite de la operatorul de date

Raspundere



Raspundere

 Operatorul este exonerat de raspundere daca dovedeste ca nu este

raspunzator in niciun fel pentru evenimentul care a cauzat

prejudiciul.

 In cazul mai multor operatori implicati in aceeasi operatiune de

prelucrare, fiecare operator este raspunzator pentru intregul

prejudiciu.



Sanctiuni

Pentru impunerea amenzilor administrative, se iau in considerare

urmatoarele aspecte:

 Natura, gravitatea si durata incalcarii

 Intentia sau neglijenta

 Masurile luate de contravenient pentru atenuarea sau prevenirea efectelor

incalcarii

 Gradul de responsabilitate al operatorului

 Eventualele incalcari anterioare relevante comise de operator

 Gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere

 Daca operatorul a notificat incalcarea

 Aderarea la coduri de conduita aprobate sau la mecanisme de certificare

aprobate



Sanctiuni

• amenzi administrative de pana la 

10 000 000 EUR sau

• de pana la 2 % din cifra de afaceri

mondiala totala anuala corespunzatoare, 

luandu-se in calcul cea mai mare valoare

Nivel
1

• amenzi administrative de pana la 

20 000 000 EUR sau

• de pana la 4 % din cifra de afaceri

mondiala totala anuala, luandu-se in calcul

cea mai mare valoare

Nivel
2



Sanctiuni

Sanctiuni administrative
Articole relevante ale GDPR

amenzi administrative de pana la 10 000 000 EUR 

sau

pana la 2 % din cifra de afaceri mondiala totala anuala

Articol 8 (Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in
legatura cu serviciile societatii informationale)

Articol 11 (Prelucrarea care nu necesita identificare)

Articol 25 (Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si
in mod implicit)

Articol 26 (Operatori asociati)

Articol 27 (Reprezentantii operatorilor sau ai persoanelor imputernicite de
operatori care nu isi au sediul in Uniune)

Articol 28 (Persoana imputernicita de operator)

Articol 29 (Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului
sau a persoanei imputernicite de operator)

Articol 30 (Evidentele activitatilor de prelucrare)

Articol 31 (Cooperarea cu autoritatea de supraveghere)

Articol 32 (Securitatea prelucrarii)

Articol 33 (Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii
datelor cu caracter personal)

Articol 34 (Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii
datelor cu caracter personal)

Articol 35 (Evaluarea impactului asupra protectiei datelor)

Articol 36 (Consultarea prealabila)

Articol 37 (Desemnarea responsabilului cu protectia datelor)
Articol 38 (Functia responsabilului cu protectia datelor)

Articol 39 (Sarcinile responsabilului cu protectia datelor)

Articol 42 (Certificare)

Articol 43 (Organisme de certificare)



Sanctiuni

Sanctiuni administrative
Articole relevante ale GDPR

amenzi administrative de pana la 20 000 000 EUR 

sau

pana la 4 % din cifra de afaceri mondiala totala anuala

Articol 5 (Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal)

Articol 6 (Legalitatea prelucrarii)

Articol 7 (Conditii privind consimtamantul)

Articol 9 (Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal)

Articol 12 (Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de
exercitare a drepturilor persoanei vizate)

Articol 13 (Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter
personal sunt colectate de la persoana vizata)

Articol 14 (Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter
personal nu au fost obtinute de la persoana vizata)

Articol 15 (Dreptul de acces al persoanei vizate)

Articol 16 (Dreptul la rectificare)

Articol 17 (Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”))

Articol 18 (Dreptul la restrictionarea prelucrarii)

Articol 19 (Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu
caracter personal sau restrictionarea prelucrarii)

Articol 20 (Dreptul la portabilitatea datelor)

Articol 21 (Dreptul la opozitie)

Articol 22 (Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri)
Articols 44 - 49 (Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau
organizatii internationale)

incalcari ale obligatiilor care decurg din legislatia statelor membre, adoptate in
temeiul capitolului IX (Dispozitii privind situatiile specifice de prelucrare)

Nerespectarea accesului prin incalcarea articolului 58 alineatul (1)



Alte masuri sanctionatorii

Autoritatile de protectie a datelor au puterea de a dispune unui

operator de date sa:

 Impuna o interdictie temporara sau nedeterminata pe prelucrare

 Suspende fluxurile de date catre un destinatar dintr-o tara terta

 Respecte solicitarile persoanei vizate

 Asigure conformitatea cu autorizatiile si consultarile prealabile

 Dispuna rectificarea, stergerea sau distrugerea datelor



Alte sanctiuni

 Pe langa amenzile administrative, in ceea ce priveste aspectele penale ale

incalcarilor GDPR, regulamentul lasa responsabilitatea statelor membre

de a stabili ce alte masuri trebuie luate.

 Aceste masuri trebuie sa fie insa

 Eficiente

 Proportionale

 Disuasive



Cai de atac

Statele membre au obligatia de a furniza cai de atac efective:

 Impotriva deciziilor adoptate de autoritatea lor nationala de

supraveghere

 Impotriva operatorilor de date si a imputernicitilor



Proiect de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum

și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date 



Întrebări?



Vă mulțumesc!


