
Temeiul juridic al prelucrării datelor 

Motivele prelucrării 
 

Când pot fi prelucrate date cu caracter 
personal? 

Societatea/organizația dvs. poate prelucra date cu caracter personal numai în situațiile 
următoare: 

 cu consimțământul persoanelor fizice în cauză; 
 când există o obligație contractuală (un contract între societatea/organizația dvs. și un 

client); 
 pentru a respecta o obligație legală (prevăzută în legislația UE sau în legislația 

națională); 
 când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 

public (prevăzute în legislația UE sau în legislația națională); 
 pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice; 
 în scopul intereselor legitime ale organizației dvs., dar numai după ce v-ați asigurat că 

acest lucru nu are un impact grav asupra drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
persoanei ale cărei date le prelucrați. Dacă drepturile persoanei respective prevalează în 
raport cu interesele dvs., prelucrarea nu poate fi efectuată în temeiul unui interes legitim. 
Stabilirea aspectului dacă societatea/organizația dvs. are interese legitime privind 
prelucrarea în raport cu cele ale persoanelor în cauză depinde de circumstanțele 
individuale.  

Exemple 

Consimțământul 
Societatea/organizația dvs. oferă o aplicație de muzică și solicitați consimțământul 
cetățenilor pentru a le prelucra preferințele muzicale, cu scopul de a le oferi sugestii 
personalizate privind melodiile și eventuale concerte. 

Obligație contractuală 
Societatea/organizația dvs. vinde produse online. Aceasta poate prelucra datele care 
sunt necesare pentru a parcurge etapele premergătoare încheierii contractului la 
solicitarea persoanei respective și pentru executarea contractului. Așadar, puteți prelucra 
numele, adresa de livrare, numărul cardului de credit (dacă plata se efectuează cu cardul) 
etc. 



Obligație legală - Sunteți proprietarul unei societăți cu angajați. Pentru a obține acoperire 
în materie de securitate socială, legea vă obligă să furnizați autorității relevante date cu 
caracter personal (de exemplu, venitul săptămânal al angajaților dvs.). 

Interes public - Exemplu: o asociație profesională, cum ar fi o asociație de tip barou sau 
o cameră a profesioniștilor din domeniul medical învestită cu o autoritate oficială în acest 
scop, poate efectua proceduri disciplinare împotriva unor membri ai săi. 

Interesele vitale ale unei personae - Un spital tratează un pacient după un accident 
rutier grav; spitalul nu are nevoie de consimțământul acestuia pentru a-i căuta actul de 
identitate și a verifica dacă persoana respectivă se află în baza sa de date, pentru a-i găsi 
fișa medicală sau a-i contacta rudele cele mai apropiate. 

Interesele legitime ale organizației dvs. - Societatea/organizația dvs. asigură 
securitatea rețelei sale, monitorizează utilizarea dispozitivelor de TIC ale angajaților săi. 
Societatea/organizația dvs. poate prelucra în mod legitim date cu caracter personal în 
acest scop numai dacă alegeți metoda cel mai puțin intruzivă în ceea ce privește 
drepturile angajaților dvs. la protejarea confidențialității și a datelor, de exemplu, limitând 
accesibilitatea anumitor site-uri (Rețineți că acest lucru nu este posibil în statele membre 
UE în care legislația națională stabilește norme mai stricte pentru prelucrarea în contextul 
legat de forța de muncă.) 

Referințe 

 Articolul 6 și considerentele (40)-(49) ale RGPD 
 Avizul 06/2014 al Grupului de lucru al articolului 29 privind noțiunea de interese legitime 

ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 95/46/CE 

 

Ce înseamnă „temeiul unui interes 
legitim”? 
În calitate de societate/organizație, aveți adesea nevoie să prelucrați date cu caracter 
personal pentru a îndeplini sarcini legate de activitățile dvs. de afaceri. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal în acest context poate să nu fie neapărat justificată de o 
obligație legală sau de obligația de executare a termenelor unui contract cu o persoană 
fizică. Prin urmare, în astfel de cazuri prelucrarea datelor poate fi justificată pe „interese 
legitime”. 

Societatea/organizația dvs. trebuie să informeze persoanele în cauză cu privire la 
prelucrare în momentul în care sunt colectate datele lor cu caracter personal. 



De asemenea, societatea/organizația dvs. trebuie să se asigure că, urmărindu-și 
interesele legitime, nu afectează în mod grav drepturile și libertățile persoanelor fizice în 
cauză; în caz contrar, societatea/organizația dvs.nu se poate baza pe interese legitime 
ca justificare a prelucrării datelor și trebuie găsit un alt temei juridic. 

Exemplu 

Societatea/organizația dvs. are un interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul 
relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing 
direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în 
sistemele dvs. informatice. 

Referințe 

 Articolul 6 și considerentele (47), (48) și (49) ale RGPD 
 Avizul 06/2014 al Grupului de lucru al articolului 29 privind noțiunea de interese legitime 

ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 95/46/CE 

 

Când este valabil consimțământul? 
Când este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
trebuie întrunite mai multe condiții pentru ca acest consimțământ să fie valabil: 

 acesta trebuie să fie liber exprimat; 
 trebuie să fie acordat în cunoștință de cauză; 
 trebuie acordat pentru un scop specific; 
 toate motivele prelucrării trebuie precizate clar; 
 trebuie să fie explicit și acordat printr-un act pozitiv (de exemplu, o căsuță pe care 

persoana fizică trebuie să o bifeze explicit online sau o semnătură pe un formular); 
 trebuie să folosească un limbaj clar și simplu și să fie clar vizibil; 
 consimțământul poate fi retras, iar acest lucru trebuie să fie explicat (de exemplu, un link 

pentru dezabonare la sfârșitul unui e-mail care conține un buletin informativ electronic). 

Pentru a fi acordat în mod liber consimțământul, persoana fizică trebuie să aibă 
libertatea de a alege și trebuie să poată să refuze sau să își retragă consimțământul fără 
a fi pusă în dezavantaj. Consimțământul nu este acordat în mod liber, de exemplu, dacă 
există un dezechilibru clar între persoana fizică și societate/organizație (de exemplu, 
relația angajator-angajat) sau atunci când o societate/organizație le solicită persoanelor 
fizice să aprobe prelucrarea unor date cu caracter personal care nu sunt necesare ca o 
condiție pentru executarea unui contract sau a unui serviciu. 

Pentru ca o persoană să își dea consimțământul în cunoștință de cauză, acesteia 
trebuie să i se ofere cel puțin următoarele informații: 



 informații privind identitatea organizației care prelucrează datele; 
 informații privind scopurile în care sunt prelucrate datele; 
 informații privind tipul de date care se va prelucra; 
 posibilitatea de retragere a consimțământului dat (exemplu: un link pentru dezabonare la 

sfârșitul unui e-mail); 
 dacă este cazul, informații privind faptul că datele vor fi utilizate pentru luarea de decizii 

bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; 
 în cazul în care consimțământul se referă la un transfer internațional, informații privind 

riscurile posibile ale transferurilor de date în țări terțe care nu fac obiectul unei decizii a 
Comisiei privind caracterul adecvat și nu există garanții adecvate. 

Rețineți: în cazul în care cineva își dă consimțământul privind prelucrarea datelor sale 
cu caracter personal, puteți prelucra datele numai în scopurile pentru care a fost dat 
consimțământul.  

Exemplu 

Consimțământ liber exprimat  

Sunteți o companie aeriană, iar anunțul dvs. referitor la confidențialitate precizează că 
datele cu caracter personal ale clienților pot fi prelucrate pentru un concurs organizat de 
compania aeriană, care oferă ca premiu un bilet gratuit. Clienții care au bifat căsuța pentru 
a-și exprima acordul privind participarea la concurs au semnalat în mod clar dorința ca 
datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul concursului. Există astfel un 
consimțământ pentru prelucrarea datelor în scopul concursului, dar nu în alte scopuri. 

Consimțământ care nu este liber exprimat 

Societatea/organizația dvs. oferă servicii de filme online. Când colectați datele necesare 
pentru acest contract, solicitați și date suplimentare, cum ar fi orientarea sexuală sau 
convingerile politice ale unei persoane. Persoana respectivă poate să creadă că trebuie 
să își dea consimțământul privind prelucrarea datelor de acest tip pentru a putea accesa 
filmele pe care le solicită. În acest caz, consimțământul nu este liber, ci este un 
„consimțământ constrâns”. 

Referințe 

 Articolul 4 punctul 11și articolul 7 și considerentele (32), (42) și (43) ale RGPD 
 Avizul Grupului de lucru al articolului 29 privind consimțământul, adoptat în 

28 noiembrie 2017 

 

 



Consimțământul acordat înainte de 25 
mai 2018 continuă să fie valabil după 
această dată, când RGPD începe să fie 
aplicat? 
În cazul în care consimțământul acordat de către o persoană anterior Regulamentului 
general privind protecția datelor (RGPD) întrunește condițiile RGPD, nu este necesar să 
solicitați din nou consimțământul persoanei fizice. Societatea/organizația dvs. trebuie să 
se asigure că acel consimțământ acordat înainte de aplicarea RGPD întrunește condițiile 
stabilite în RGPD. 

Exemple 

Nu este necesar un consimțământ nou  

RGPD va începe să se aplice la 25 mai 2018. Societatea/organizația dvs. și-a revizuit de 
curând politica privind confidențialitatea. Ați verificat dacă consimțământul a fost obținut 
în scris în cadrul organizației dvs. și dacă a respectat toate cerințele RGPD. În acest caz, 
nu este nevoie să solicitați din nou consimțământul clienților dvs. în mai 2018. 

Este necesară obținerea unui nou consimțământ 

Societatea/organizația dvs. a obținut consimțământul clienților cu câțiva ani în urmă, 
folosind un sistem de căsuțe bifate în prealabil online. Acum este clar că acest mod de a 
obține consimțământul nu va fi valabil începând cu data de 25 mai 2018. 
Societatea/organizația dvs. va trebui să obțină din nou consimțământul dacă dorește să 
prelucreze în continuare datele.  

Referințe 

 Articolul 4 punctul 11 și articolul 7 și considerentul (171) al RGPD 
 Avizul Grupului de lucru al articolului 29 privind consimțământul, adoptat în 

28 noiembrie 2017 

 

 



Ce se întâmplă dacă o persoană își 
retrage consimțământul? 
Retragerea consimțământului ar trebui să se poată realiza la fel de ușor ca și acordarea 
acestuia. Dacă se retrage consimțământul, societatea/organizația dvs. nu mai poate 
prelucra datele. Odată retras consimțământul, societatea/organizația dvs.trebuie să se 
asigure că datele sunt șterse, dacă nu există un alt temei juridic al prelucrării (de exemplu, 
cerințe privind stocarea sau faptul că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea 
contractului). 

Dacă datele se prelucrau în mai multe scopuri, societatea/organizația dvs. nu mai poate 
utiliza datele cu caracter personal pentru acea parte a prelucrării pentru care a fost retras 
consimțământul și nici pentru vreun alt scop, în funcție de natura retragerii 
consimțământului.  

Exemplu 

Furnizați un buletin informativ online. Clientul dvs. își dă consimțământul pentru a se 
abona la buletinul informativ online, permițându-vă să prelucrați toate datele în interesul 
său pentru a construi un profil al tipurilor de articole pe care le consultă. Un an mai târziu, 
clientul vă informează că nu mai dorește să primească buletinul informativ online. Trebuie 
să ștergeți din baza dvs. de date toate datele cu caracter personal referitoare la persoana 
respectivă culese în contextul abonării la buletinul informativ, inclusiv profilul (profilurile) 
referitoare la persoana respectivă. 

Referințe 

 Articolul 7 și considerentele (32), (33), (42), (43) și (58) ale RGPD 
 Avizul 15/2011 al Grupului de lucru al articolului 29 privind definiția consimțământului (de 

actualizat prin avizul adoptat în data de 28 noiembrie 2017) 

 

Cum se obține consimțământul pentru 
prelucrare în cercetări științifice? 
Este permisă o oarecare flexibilitate în ceea ce privește gradul de specificație și 
granularitatea consimțământului în contextul cercetărilor științifice. Când colectează date 
cu caracter personal, este posibil ca cercetătorii să nu poată identifica pe deplin scopurile 
prelucrării acestora. În aceste cazuri, ei le pot solicita persoanelor fizice să își dea 
consimțământul pentru anumite domenii de cercetare științifică sau pentru anumite părți 
ale proiectelor de cercetare. Consimțământul trebuie să își păstreze în orice caz 



elementele de bază: să fie liber exprimat, în cunoștință de cauză, solicitat printr-o acțiune 
fără echivoc și să fie specific măsurii permise de cercetarea în cauză. Cercetătorii trebuie 
să se asigure că respectă, de asemenea, standardele etice și metodologice impuse în 
domeniul lor. 

Exemplu 

Un grup de cercetători dorește să studieze o anumită formă de cancer, dar sunt conștienți 
de posibilele implicații pentru alte forme de cancer. În acest caz, aceștia pot solicita 
consimțământul unei persoane pentru prelucrarea datelor în legătură cu cercetarea în 
domeniul cancerului.  

Referință 

 Considerentul (33) al RGPD 

 

Date sensibile 

Care date cu caracter personal sunt 
considerate sensibile? 
Următoarele date cu caracter personal sunt considerate „sensibile” și fac obiectul unor 
condiții de prelucrare speciale: 

 date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
confesiunea religioasă sau convingerile filozofice; 

 apartenența la sindicate; 
 date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificare a unei ființe umane; 
 date privind sănătatea; 
 date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane. 

Referințe 

 Articolul 4 punctele 13, 14 și 15 și articolul 9 și considerentele (51)-(56) ale RGPD 

 



În ce condiții poate societatea/ 
organizația mea să prelucreze date 
sensibile? 
Societatea/organizația dvs. poate prelucra  date sensibile numai dacă sunt îndeplinite 
una dintre condițiile de mai jos: 

 a fost obținut consimțământul explicit al persoanei fizice (în anumite cazuri, o lege poate 
elimina această opțiune); 

 dreptul UE sau dreptul național ori un acord colectiv impune societății/organizației 
dvs. să prelucreze datele pentru a îndeplini obligațiile și drepturile sale, precum și cele ale 
persoanelor fizice, în domeniul ocupării forței de muncă, al securității sociale și al 
legislației privind protecția socială; 

 sunt în joc interesele vitale ale persoanei respective sau ale unei persoane care se află 
în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul; 

 sunteți o fundație, o asociație sau un alt organism fără scop lucrativ și cu specific 
politic, filozofic, religios sau sindical și prelucrați date referitoare la membrii dvs. sau la 
persoane care au contacte permanente cu organizația dvs.; 

 datele cu caracter personal au fost făcute publice în mod manifest de către persoana 
fizică în cauză; 

 datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; 

 datele sunt prelucrate din motive de interes public major în baza dreptului UE sau a 
dreptului intern; 

 datele sunt prelucrate în scopuri legate de: medicina preventivă sau a muncii; evaluarea 
capacității de muncă a angajatului; stabilirea unui diagnostic medical; furnizarea de 
asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical ori gestionarea sistemelor și 
serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului UE sau al dreptului 
național sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical; 

 datele sunt prelucrate din motive de interes public în domeniul sănătății publice în 
temeiul dreptului UE sau al dreptului național; 

 datele sunt prelucrate în scopuri de arhivare sau de cercetare științifică ori istorică sau 
în scopuri statistice, în baza dreptului UE sau a dreptului național. 

Dreptul intern poate impune și alte condiții privind prelucrarea datelor genetice, a datelor 
biometrice sau a datelor privind sănătatea. Consultați autoritatea națională de protecție a 
datelor.  

Exemplu 

Puteți prelucra date sensibile 

Un medic consultă mai mulți pacienți la clinica sa. Acesta înregistrează consultația într-o 
bază de date care include câmpuri precum prenumele/numele de familie al pacientului, 
descrierea simptomelor și medicamentele prescrise. Acestea sunt considerate date 



sensibile. Prelucrarea de către clinică a datelor privind sănătatea este permisă în temeiul 
legii privind protecția datelor, deoarece este necesară pentru a trata persoana și este 
efectuată sub responsabilitatea unui medic, care face obiectul unei obligații de secret 
profesional. 

Nu puteți prelucra date sensibile 

Sunteți o societate care vinde rochii online. Pentru a adapta serviciile la interesele 
specifice ale clienților dvs., le solicitați să vă furnizeze informații privind mărimile, culoarea 
preferată, modalitatea de plată, numele și adresa, în vederea livrării produsului. În plus, 
societatea dvs. solicită informații privind opiniile politice ale clienților dvs. Aveți nevoie de 
majoritatea informațiilor pentru a vă îndeplini partea dvs. de contract. Opiniile politice ale 
clienților dvs. nu sunt însă necesare pentru producerea și livrarea rochiilor. Societatea 
dvs. nu poate solicita aceste informații în temeiul acestui contract.  

Referințe 

 Articolul 9 și considerentele (51)-(56) ale RGPD 

 

 

Există garanții specifice pentru datele 
referitoare la copii? 
Societatea/organizația dvs. poate prelucra datele cu caracter personal ale unui copil pe 
baza consimțământului numai dacă aveți consimțământul explicit al părintelui sau al 
tutorelui acestuia, până la o anumită vârstă. Limita de vârstă pentru obținerea 
consimțământului părinților variază între 13 și 16 ani, în funcție de vârsta stabilită în 
fiecare stat membru al UE. Consultați autoritatea națională de protecție a datelor. 

Trebuie să depuneți eforturi rezonabile, ținând seama de tehnologiile disponibile, pentru 
a vă asigura că respectivul consimțământ a fost într-adevăr acordat în conformitate cu 
prevederile legii. Cu alte cuvinte, societatea/organizația dvs. trebuie să pună în aplicare 
măsuri de verificare a vârstei (de exemplu, întrebări de control, acțiuni efectuate pe site-
ul web). 

Trebuie obținut consimțământul părintelui sau al tutorelui dacă lucrați la site-uri de rețele 
sociale care pun la dispoziție jocuri gratuite pentru copii sau asigurări pentru familii, de 
exemplu. 

Dacă sunteți o organizație care vizează copiii, trebuie să vă asigurați că orice informații 
și comunicări adresate unui copil sunt ușor accesibile și sunt exprimate într-un limbaj 
simplu și clar, astfel încât copilul să îl poată înțelege cu ușurință. 



Serviciile de prevenire sau de consiliere oferite direct unui copil nu necesită autorizare 
din partea unui părinte, deoarece ele urmăresc protejarea intereselor copiilor. 

Referințe 

 Articolele 8 și 12 și considerentele (38) și (58) ale RGPD 

 

 


