Termeni şi definiţii in domeniu securitatii datelor cu caracter personal
Politica de securitate este un set de reguli, cerinţe şi instrucţiuni aplicabile la nivelul SC...SRL, care stă
la baza infrastructurii de securitate şi stabileşte limitele unui comportament acceptabil în utilizarea
resurselor informaţionale şi de comunicaţii ale SC...SRL.
Sistem de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI) este un element al sistemului general de
management bazat pe abordarea riscului activităţii. Este utilizat pentru stabilirea, implementarea,
operarea, monitorizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii informaţiilor. Acest sistem de
management cuprinde politici şi structuri organizaționale, precum şi planificarea activităţilor, alocarea
responsabilităţilor, practici, proceduri, procese şi resurse. Cuprinde activele relevante, sistemele,
aplicaţiile, serviciile şi reţelele, precum şi tehnologiile utilizate pentru procesarea, stocarea şi
comunicarea informaţiilor.
Resursele informaţionale sunt toate activele SC...SRL (informaţii, documente, echipamente de calcul,
de procesare sau de gestiune a informaţiei, resursele de comunicaţii, resursele umane etc.).
Administratorul resurselor informatice şi de comunicaţii este persoană investită cu responsabilitatea
privind crearea, modificarea, dezvoltarea şi administrarea infrastructurii informatice.
Responsabilul cu securitatea informaţiilor este persoana numită să răspundă de aplicarea politicii de
securitate la nivelul SC...SRL.
Confidenţialitatea - principiul securităţii informaţiei, care asigură că informaţia este accesibilă doar
acelora autorizaţi să aibă acces.
Integritatea – principul securităţii informaţiei, care asigură acurateţea şi integritatea informaţiilor şi
ale metodelor de procesare şi stocare.
Disponibilitatea – principiul securităţii care asigură că utilizatorii au acces la informaţie atunci când au
nevoie.
Utilizator este persoana cărei i s-au conferit drepturi de acces la resursele informaţionale ale SC...SRL.
Abuz de privilegii reprezintă orice acţiune întreprinsă în mod voit de un utilizator, contrar prevederilor
regulamentelor, politicilor, procedurilor şi legilor în vigoare.
Echipament – computer, hub, switch, antene, modem, dispozitiv de transfer voce, router, server etc.
Reţea reprezintă o structură interconectată de calculatoare având ca scop utilizarea în comun a unor
resurse software, dispozitive de intrare-ieşire, date şi voce.

Serviciu – o componentă care deserveşte un grup de utilizatori şi/sau echipamente de date şi voce.
Date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana 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 identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a
limita prelucrarea viitoare a acestora;
Creare de profiluri - înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care
constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare
la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de
muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea,
comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
Pseudonimizare - înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii
suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul
unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu
caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
Sistem de evidenţă a datelor - înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii
funcţionale sau geografice;
Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul
Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită de operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică,
agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate
acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;
prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în
materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
Parte terţă - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa
autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze
date cu caracter personal;
Consimţământ al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată
şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o
acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal - înseamnă o încălcare a securităţii 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;
Date genetice - înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice oştenite
sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea
persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic
recoltate de la persoana în cauză;
Date biometrice - înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare
specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice
care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau
datele dactiloscopice;
Date privind sănătatea - înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a
unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii
despre starea de sănătate a acesteia;
Sediu principal - înseamnă:
(a)în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află administraţia
centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care
are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile
respective este considerat a fi sediul principal;

(b)în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în
care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de
operator nu are o administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de
operator în care au loc activităţile principale de prelucrare, în contextul activităţilor unui sediu al
persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligaţii specifice în
temeiul prezentului regulament;
Reprezentant - înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către
operator sau persoana împuternicită de operator care reprezintă operatorul sau persoana
împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin;
Întreprindere - înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică,
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod
regulat o activitate economică;
Grup de întreprinderi - înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate
de aceasta;
Reguli corporatiste obligatorii - înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter
personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită
pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu
caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe
ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o
activitate economică comună;
Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru
al UE;
Autoritate de supraveghere vizată - înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de
procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a)operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al
autorităţii de supraveghere respective;
(b)persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere
respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ
de prelucrare; sau
(c)la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
Prelucrare transfrontalieră înseamnă:
(a)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor sediilor din mai
multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul
Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state
membre;

sau
(b)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu
al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care
afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate
din cel puţin două state membre;
Obiecţie relevantă şi motivată - înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă
există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce priveşte
operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care
demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce
priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera circulaţie a
datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;
Serviciile societăţii informaţionale - înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul
(1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1);
(1)Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015
referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor
privind serviciile societăţii informaţionale.
Organizaţie internaţională - înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate reglementate de
dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între
două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.
Număr de identificare naţional - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme
de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială
de sănătate;
Plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în
condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte
măsuri şi un termen de remediere;
Măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în planul de
remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de
lege;
Termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/organismul public are
posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;
Îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public - include acele activităţi ale partidelor
politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor
neguvernamentale, care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de

dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea
principiilor şi valorilor democraţiei.

