Regulamentul se aplică începând cu data de 25 mai 2018 la nivelul tuturor statelor membre UE
În sensul Regulamentului:
1. Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă, denumită „persoana vizată”.
2. Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal: înseamnă persoana

fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal.
3. Prelucarea datelor cu caracter personal include: 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 datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate.

Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal sunt
următoarele:
 legalitate, echitate și transparență.
 limitări legate de scop.
 reducerea la minimum a datelor.
 exactitate, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate.
 responsabilitate.

Principalele elemente de noutate aduse de Regulament:
- aplicabilitatea teritorială (art. 3 din Reg.).
- condițiile privind consimțământul persoanei vizate.
- drepturi noi de care se pot prevala persoanele vizate.
- obligații noi în sarcina operatorului de date (în cazul de față Muzeul).
- numirea unui responsabil cu protecția datelor.
- stabilirea unor amenzi administrative ridicate.

Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea tuturor acestor principii
în eventualitatea unui control realizat de către autoritatea națională de
supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Muzeul are calitatea de operator de prelucrare a datelor cu caracter persoanal și are obligația ca prin intermediul unui efort colectiv la nivelul structurii sale, să
asigure respectarea tuturor regulilor prevăzute în cuprinsul Regulamentului.
De asemenea, în cazul transmiterii de informații către terți (persoane fizice sau juridice dinafara structurii operatorului), Muzeul poartă responsabilitatea informării acestora cu
privire la obligațiile prevăzute în Regulament și trebuie să se asigure de faptul că aceștia din urmă se conformează și respectă regulile prevăzute în instrumentul juridic european.
Muzeul poate să îndeplinească această îndatorire prin auditarea terților și oferirea unei documentări juridice.
Obiectivul Muzeului în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter Astfel, Muzeul va fi obligat:
personal este de a asigura respectarea conformă a Regulamentului UE în cadrul
 să dețină o evidență pe categorii de date.
tuturor activităților desfășurate în cadrul structurii sale.
 să stabilească perioada de stocare a acestora, accesibilitatea lor față de persoanele
cu privire la care se prelucrează datele cu caracter personal.
 categoriile de destinatari ( persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau
alte organisme) căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal,
indiferent dacă este sau nu o parte terță).
 să stabilească termenele limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de
date (în cazul în care este posibil).
 să asigure descrierea generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate
(dacă este posibil)).

Responsabilul numit de operatorul de prelucrare a datelor
Operatorul trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor (art. 37
alin. 1 lit. a) din Reg . )
Desemnarea un responsabil cu protecția datelor se impune în
următoarele cazuri:
- prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia
instanţelor care acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
- activităţile principale ale operatorului constau în operaţiuni de prelucrare care,
prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare
periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;
- activităţile principale ale operatorului constau în prelucrarea pe scară largă a
unor categorii speciale de date, menţionată sau a unor date cu caracter
personal privind condamnări penale şi infracţiuni.

Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor sunt cel puțin următoarele:


informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator,
precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligaţiile care le
revin în temeiul regulamentului şi al altor dispoziţii de drept ale Uniunii sau de
drept intern referitoare la protecţia datelor.
 monitorizarea respectării regulamentului, a altor dispoziţii de drept ale Uniunii sau
de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale
persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu
caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare
şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi
auditurile aferente.
 furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra
protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia.
 cooperarea cu autoritatea de supraveghere.
asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind
aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum şi, dacă este
cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Funcția responsabilului cu protecția datelor:
-

-

implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele ce privesc
activitatea de protecție;
va obține sprijinul operatorului în îndelinirea sarcinilor, i se vor asigura
resursele necesare pentru executarea sarcinilor, accesarea datelor, a
operațiunilor de prelucrare și pentru menținerea cunostințelor sale de
specialitate;
nu va primi niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor;
nu va fi demis sau sancționat pentru îndeplinirea sarcinilor, va răspunde direct
în fata celui mai înalt nivel al conducerii operatorului;
va fi contactat de către persoanele vizate cu privire la chestiunile legate de
prelucrarea datelor și la exercitarea drepturilor acestora;
va respecta secretul și confidențialtatea în îndeplinirea obligațiilor de serviciu;
va putea îndeplini și alte sarcini și atribuții, care nu vor genera un conflict de
interese.

Sancțiuni

Sunt introduse amenzi administrative ridicate, a căror valoare va fi stabilită luând în
considerare elemente precum natura, gravitatea și durata încălcării, gradul de vinovăție,
categoriile de date afectate de încălcare, acțiunile întreprinse de operator pentru a
reduce prejudiciul suferit de persoana vizată, gradul de responsabilitate a operatorului,
eventualele încălcări anterioare, gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere.
Praguri maxime:
10.000.000 eur sau pana la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală
corespunzătoare exercițiului financiar anterior, în funcție de cea mai mare valoare.
-

20.000.000 eur sau pana la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală
corespunzătoare exercițiului financiar anterior.

