
 

Aplicarea regulamentului 
 

Cui i se aplică Regulamentul privind 
protecția datelor? 
RGDP se aplică în cazul: 

 unei societăți sau unei entități care prelucrează date cu caracter personal ca parte a 
activităților uneia dintre sucursalele sale cu sediul în UE, indiferent unde are loc 
prelucrarea datelor; sau 

 unei societăți care are sediul în afara UE și oferă bunuri/servicii (contra cost sau gratuit) 
sau monitorizează comportamentul unor persoane fizice din UE. 

În cazul în care societatea dvs. este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) care 
prelucrează date conform descrierii de mai sus, trebuie să respectați RGDP. Cu toate 
acestea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal nu constituie o parte esențială a 
derulării activităților comerciale, iar activitatea dvs. nu creează riscuri pentru persoanele 
fizice, atunci nu vi se aplică unele obligații din RGPD [de exemplu, numirea unui 
responsabil cu protecția datelor (RPD)]. Rețineți că „activitățile principale” ar trebui să 
includă activități în cadrul cărora prelucrarea de date reprezintă o parte inseparabilă a 
activității operatorului sau a persoanei împuternicite de operator. 

Exemple 

Când se aplică RGPD 

Societatea dvs. este o societate mică din domeniul învățământului superior, cu activitate 
online și sediu în afara UE. Aceasta vizează în principal universitățile de limbă spaniolă 
și portugheză din UE. Ea oferă consultanță gratuită cu privire la mai multe cursuri 
universitare, iar studenții au nevoie de un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa 
materialele dvs. online. Societatea alocă numele de utilizator și parola după ce studenții 
completează un formular de înscriere. 

Când nu se aplică RGPD 

Societatea dvs. este un furnizor de servicii cu sediul în afara UE. Ea oferă servicii unor 
clienți din afara UE. Clienții dvs. pot utiliza aceste servicii când călătoresc în alte țări, 
inclusiv pe teritoriul UE. Atât timp cât serviciile prestate de societatea dvs. nu se 
adresează în mod specific persoanelor fizice din UE, societatea nu face obiectul normelor 
RGPD.  

 

 



Se aplică normele în cazul IMM-urilor? 
Da, aplicarea regulamentului privind protecția datelor nu depinde de mărimea 
societății/organizației dvs., ci de natura activităților pe care le desfășurați. 
Activitățile care prezintă riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, 
indiferent dacă sunt desfășurate de către un IMM sau de către o corporație, atrag 
aplicarea unor norme mai stringente. Cu toate acestea, unele obligații prevăzute de 
RGPD nu li se aplică tuturor IMM-urilor. 

De exemplu, societățile cu mai puțin de 250 de angajați nu au obligația să păstreze 
evidențe ale activităților lor de prelucrare decât dacă prelucrarea datelor cu caracter 
personal este o activitate regulată, reprezintă o amenințare la adresa drepturilor și a 
libertăților persoanelor fizice sau se referă la date sensibile ori la caziere judiciare. 

Tot astfel, IMM-urile au obligația de a numi un responsabil cu protecția datelor numai 
dacă prelucrarea reprezintă activitatea lor principală și dacă aceasta implică anumite 
amenințări la adresa drepturilor și a libertăților persoanelor fizice (cum ar fi monitorizarea 
persoanelor fizice sau prelucrarea unor date sensibile ori a unor caziere judiciare), în 
special pentru că se desfășoară la scară largă.  

 

Normele de protecție a datelor se aplică 
datelor referitoare la societăți? 
Nu, normele se aplică numai datelor cu caracter personal privind persoanele fizice și nu 
reglementează datele referitoare la societăți sau la alte entități juridice. Cu toate acestea, 
informațiile legate de societăți alcătuite dintr-o singură persoană pot constitui date cu 
caracter personal dacă permit identificarea unei persoane fizice. Normele se aplică, de 
asemenea, tuturor datelor cu caracter personal referitoare la persoane fizice în cadrul 
unei activități profesionale, cum ar fi angajații unei societăți/organizații, precum adresele 
de e-mail de afaceri ca „prenume.nume@societate.eu” sau numerele de telefon ale 
angajaților. 
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