
 
 
 
 
 

Servicii pentru conformitatea cu Regulamentul (UE) 679/2016 al 
 PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date 

GDPR SE APLICĂ! Se dau amenzi. Persoana lezată sau care se consideră lezată în drepturile sale privind protecția datelor 
cu caracter personal poate depune o plângere la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE  A PRELUCRĂRII 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL și se poate adresa instanței de judecată pentru a solicita despăgubiri.    
             RESPECTĂ GDPR !               INTRĂ ÎN LEGALITATE !             CONFORMAT GDPR !  

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ESTE OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
 • Chiar dacă la prima vedere lucrurile par simple și neimportante, la nivel mondial se acordă o atenție deosebită 

protecției persoanelor și a vieții private a acestora. Uniunea Europeană a reglementat libera circulație a datelor 
personale impunând reguli clare și stricte privind modul de gestionare a acestor informații.   Implicit și România, în 
calitatea sa de membră a Uniunii Europene aplică Regulamentul (UE) 679/2016 și veghează permanent prin 
A.N.S.P.D.C.P la respectarea prevederilor legale privind viața privată și a confidențialității datelor personale. 

 • Autoritatea Națională are printre altele obligația de a răspunde reclamațiilor prin efectuarea de controale asupra 

modului în care se respectă prevederile legale în materie și implicit dreptul de a aplica sancțiuni contravenționale în 
situația constatării de deficiențe în aplicarea GDPR sau mai grav lipsa conformității unui OPERATOR de date în ceea 
ce privește protecția persoanei fizice din punct de vedere a gestionării datelor cu caracter personal.  

Ce date cu caracter personal prelucrează ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI?  
Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea: nume și prenume, seria și numărul actului de identitate, acte de stare 
civilă, CNP, sexul, adresa, starea financiară (restanțieri sau beneficiari ai ajutorului pentru întreținere), date ale 
persoanelor care locuiesc cu chirie, starea de sănătate, alte datele din cartea de identitate sau imobil, imaginea 
persoanei prin sisteme de supraveghere video (inclusiv vizitatori), număr de telefon, email, cont bancar, membrii 
minori ai familiei,  date ale angajaților acolo unde există raporturi de muncă, date ale terților contractați, etc.  

 Audit de conformitate preliminar | GRATUIT             SERVICII PENTRU CONFORMITATE | TARIFE 

 » Evaluarea tuturor activităților desfășurate de ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI (OPERATOR) în raport cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal și a modului de prelucrare a datelor persoanelor fizice (legalitatea prelucrării, colectare, 
partajare, stocare, trasabilitate, consimțământ, alte aspecte specifice) 

 Audit de conformitate + Raport audit | Tarif: 299 lei 

 » Identificarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate de organizație și a modului legal de implementare 
până la momentul efectuării auditului, inclusiv respectarea drepturilor persoanei vizate 

 » Verificarea încadrării  juridice și justificarea legală a  necesității prelucrării datelor cu caracter personal  

 » Identificarea riscurilor privind securitatea datelor cu caracter personal   

 » Identificarea necesității efectuării ANALIZEI DE IMPACT 

 » Planul de măsuri necesare conformării cu GDPR 
 

 Implementare GDPR | Între 299 - 699 lei. Tariful exact se stabilește în urma Auditului preliminar. 

 » Abordarea fiecărei activități din perspectiva necesității colectării și prelucrării datelor cu caracter personal în 
raport cu prevederile legale: Constituția României (în special art.26 privind dreptul la viață intimă, familială și 
privată), Regulamentul (UE) 679/ 2016, Dreptul Civil, Dreptul Penal, Dreptul Comercial, Codul Muncii, Legea 82 
/1991, Legea 233/2002, Legea 333/2003, H.G. 301/2012, Legea 196/2018, Legea 190/2018, O.U.G. nr. 97/2005 și 
normele metodologice din 10 martie 2021, Deciziile 128, 133 și 161 din 2018, alte acte normative și prevederi legale. 

 » Conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal pentru toate activitățile ASOCIATIEI DE PROPRIETARI 
(OPERATOR), inclusiv  monitorizarea prin mijloace electronice de securitate – SUPRAVEHERE VIDEO 

 » Elaborarea documentelor de conformitate în relațiile cu terții 

 » Elaborarea Codului de conduită  

 » Tratarea riscurilor în scopul diminuării incidentelor de securitate a datelor prin măsuri tehnice și organizatorice 
de ordin structural fizic și informatic 

 » Procedură de răspuns la incidente de securitate a datelor 

 » Alte documentații, măsuri sau proceduri necesare asigurării conformității cu GDPR 



 

Pentru a înțelege cât mai ușor importanța conformării cu GDPR, vă oferim un exemplu de 
PRELUCRARE ILEGALĂ, dar și soluțiile de intrare în legalitate 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE: Dată cu caracter personal utilizată frecvent cu scopul îndeplinirii prevederilor legale 
și pentru funcționarea în condiții optime a activității ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI. Astfel, NUMELE ȘI 
PRENUMELE trebuie analizat din perspectiva legalității prelucrării (colectare, stocare, perioada de stocare, 
afișare, transfer, partajare, divulgare, protecție, consimțământ, modificare, ștergere sau alte acțiuni care 
implică utilizarea acestui tip de data cu caracter personal) 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE AFIȘAT  PE PANOUL SISTEMULUI DE INTERFONIE 
 

 • Dată cu caracter personal aparent banală, lipsită de importanță și  care lasă impresia că utilizarea acesteia 

prin afișarea la intrarea în scara blocului pe sistemul de interfonie nu poate genera o încălcare a prevederilor 
GDPR sau un incident de securitate privind confidențialitatea datelor persoanei fizice ( proprietar sau locatar al 
scării de bloc). Se generează astfel, două date cu caracter personal ale unui singure persoane: Numele și adresa. 

 » Care este utilitatea sistemul de interfonie? 
Asigură o protecție suplimentară a bunurilor și persoanelor care locuiesc într-un condominiu. 

 » Este necesară această dată cu caracter personal pentru asigurarea funcțiilor de protecție ale sistemului de 
interfonie? Date tehnice sistem interfonie ........................................................................................................ NU 
 » Există o prevedere legală care specifică obligativitatea afișării numelui și prenumelui pentru a putea invoca 
îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim? Art.6 alin.(1) lit.b), Art.6 alin.(1) lit.f)  din RGPD, 
considerentul (47) din RGPD .............................................................................................................................. NU 
 » Afișarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate (proprietar sau locatar) sau 
ale altei persoane fizice? Art.6 alin.(1) lit.d) din RGPD ..................................................................................... NU 
 » Afișarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă 
din exercitarea autorității publice cu care este învestită ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Art.6 alin.(1) lit.e) din 
RGPD .................................................................................................................................................................. NU 
  » Există consimțământul expres, neechivoc și scris al persoanei vizate (proprietar sau locatar) pentru 
această operațiune și acest scop Art.6 alin.(1) lit.a) din RGPD ......................................................................... NU 

 • Având în vedere că în urma analizei efectuate în privința afișării NUMELUI ȘI PRENUMELUI pe sistemul de 
interfonie nu au fost identificate prevederi legale în susținerea acestei operațiuni rezultă o PRELUCRARE 
ILEGALĂ a acestui tip de dată cu caracter personal. 

  • Soluții pentru conformitatea cu Regulamentul European pentru Protecția Datelor pentru: NUMELE ȘI 
PRENUMELE AFIȘAT  PE PANOUL SISTEMULUI DE INTERFONIE   

 » Ștergerea de urgență a acestei date cu caracter personal din sistemul de interfonie sau persoana vizată 

(proprietar sau locatar) să își exprime consimțământul. 
 

 • Operatorul (ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI) se va îngriji să respecte prevederile Art. 7 din RGPD privind 

consimțământul (Document elaborat în cadrul serviciului achiziționat - Implementare GDPR). 
 

• În concluzie conformitatea cu GDPR presupune încadrarea tuturor tipurilor de date cu caracter personal 

prelucrate în concordanță cu operațiunea sau setul de operațiuni desfășurate și obligatoriu efectuarea unei 
analize minuțioase din punct de vedere juridic la nivelul Regulamentului European pentru Protecția Datelor  
conexat și cu alte prevederi legale ale activităților. 
 

• Conformitatea cu GDPR presupune implementarea mai multor măsuri de protecție a datelor cu caracter 

personal, ca de exemplu unde sunt stocate aceste date, cum sunt protejate, cine are acces sau cine le 
prelucrează, etc. 

• Procesul de conformitate cu GDPR se realizează cu cea mai mare responsabilitate de specialiști în protecția 
datelor personale pregătiți și mandatați pentru această activitate, persoane licențiate în drept, specialiști în 
securitatea informației sau managementul securității, experți evaluatori autorizați IGPR în securitate fizică. 
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