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PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal (Art. 5)
- în esenţă, a fost completat principiul legalităţii prin inserarea obligaţiei de asigurare a
transparenţei prelucrărilor de date şi a fost adăugat un nou principiu, al asigurării
securităţii datelor.
Principiul legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal 1 a fost completat prin
reglementarea unei noi condiţii care trebuie îndeplinită de către toţi operatorii de date cu
caracter personal, respectiv condiţia asigurării transparenţei prelucrării. Astfel, primul
dintre principii este redactat astfel:
a) datele trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana
vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);
Cel de-al doilea principiu rămâne neschimbat faţă de dispoziţiile Directivei 95/46/CE, dar,
faţă de dispoziţiile Legii nr. 677/20012, cunoaşte o clarificare, în sensul că, la momentul
transpunerii, acest principiu a fost trunchiat, dispoziţiile Legii nr. 677/2001 nepreluând
esenţa principiului european, respectiv faptul că datele nu pot fi prelucrate ulterior în
scopuri incompatibile cu scopul în care au fost iniţial colectate (întrucât nu sunt adecvate
noului scop). Principiul este redactat astfel:

a se vedea, spre comparaţie, art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 2
art. 4 alin.(1) lit. b)
1
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(b) datele trebuie să fie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt
prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în
scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, (...) („limitări
legate de scop”);

Cel de-al treilea principiu rămâne neschimbat faţă de legislaţia aplicabilă în prezent: (c)
datele trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu
scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
Cel de-al patrulea principiu a fost reformulat fără a fi afectat pe fond, astfel:
(d) datele trebuie să fie exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să
se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate
fără întârziere („exactitate”);
Al cincilea principiu a fost reformulat fără a fi afectat pe fond, astfel:
(e) datele trebuie să fie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate
pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt
prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura
în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri
de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, (...), sub rezerva punerii în
aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul
regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate
de stocare”);
A fost introdus un nou principiu, al asigurării securităţii datelor având următoarea
formulare:
(f) datele trebuie să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor
cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice
sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).
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