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

fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția
agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește
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
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
următoarele:
• legalitate, echitate și transparență;
• limitări
imitări legate de scop;
• reducerea la minimum a datelor;
• exactitate, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate;
confidenția
• responsabilitate.

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

Biblioteca are calitatea de operator de prelucrare a datelor cu caracter persoanal și are obligația
ția 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
informații către
c
terți (persoane fizice sau juridice
ce dinafara structurii operatorului), Biblioteca poartă responsabilitatea
informării acestora cu privire la obligațiile
obliga
prevăzute
ăzute în Regulament și trebuie să
ă se asigure de faptul că aceștia
ace
din urmă se conformează și respectă regulile
prevăzute în instrumentul
instrum
juridic european. Biblioteca poate să îndeplinească această îndatorire prin auditarea terților
terților și oferirea unei documentări
document juridice.

Obiectivul Bibliotecii în calitate de operator de prelucrare a datelor cu Astfel, Biblioteca va fi obligată:
caracter personal este de a asigura respectarea conformă a Regulamentului
• să dețin
țină o evidență pe categorii de date;
UE în cadrul tuturor activităților
activită
desfășurate
urate în cadrul structurii sale.
• să stabilească perioada de stocare a acestora, accesibilitatea
acces
lor față de
persoanele cu privire la care se prelucrează
prelucrează datele cu caracter personal;
• categoriile de destinatari (persoane fizice sau juridice, autorități
autorită publice,
agenții
ții sau alte organisme)
organisme căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter
personal, indiferent dacă
dacă este sau nu o parte terță);
ter
• să stabilească termenele – limită preconizate pentru ștergerea diferitelor
categorii de date (în cazul
cazul în care este posibil);
• să asigure descrierea generală a măsurilor tehnice și organizatorice de
securitate (dacă
(da este posibil)).

Condițiile privind
consimțământul
persoanei vizate

Drepturi noi de care se poate
prevala persoana vizată

Obligații noi în sarcina operatorului de date
-

În sensul prezentului Regulament, este
imperativ obținerea în prealabil de către
operator
a
consimțământul
persoanei vizate pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, iar totodată,
operatorul trebuie să fie în măsură să
demonstreze că persoana vizată și-a dat
consimțământul pentru prelucrarea datelor
sale cu caracter personal. Consimțământul
trebuie exprimat într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și
simplu. Persoana vizată își poate retrage
în orice moment consimțământul, iar
operatorul este obligat să o informeze cu
privire la acest aspect în prealabil.

-

1. Dreptul de a fi uitat (Art. 17 Reg)
persoana vizată are dreptul de a obține din
partea operatorului ștergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri
nejustificate, iar operatorul are obligația de a
șterge datele cu caracter personal fără întârzieri
nejustificate.
2. Dreptul la portabilitatea datelor (art.
20 Reg)
persoana vizată are dreptul de a primi datele cu
caracter personal care o privesc și pe care le-a
furnizat operatorului, fără obstacole din partea
operatorului în cazul în care prelucrarea se
bazează pe consimțământ sau pe un contract,
respectiv prelucrarea este efectuată prin
mijloace automate. Persoana vizată are dreptul
ca datele cu caracter personal să fie transmise
direct de la un operator la altul acolo unde acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
3. Dreptul la restricționarea prelucrării
(art. 18 din Reg.)
poate fi obținut de către persoana vizată în
următoarele cazuri: în cazul unei contestații a
exactității datelor; atunci când prelucrarea este
ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii
datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai
are nevoie de datele cu caracter personal în
scopul prelucrării, dar persoana vizată i le
solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată
s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în
care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
-

obligația operatorului de a asigura protecția datelor începând cu
momentul conceperii – privacy by design - cât și în cel al prelucrării
în sine – privacy by default (art. 25 din Reg). Una dintre condițiile
pe care Biblioteca trebuie să le îndeplinească în momentul stabilirii
mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine, pentru a
se asigura că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care
sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării este de a
pune în aplicare măsuri tehnice si organizatorice adecvate
pentru a realiza o securizare adecvată a datelor cu caracter
personal, cum ar fi:
a. pseudonimizarea (art. 4 pct. 5 din Reg) și criptarea
datelor cu caracter personal, folosită pentru protejarea
comunicațiior și datelor
b. capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea,
disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de
prelucrare – respectiv prevenirea pierderilor de date - Data Loss
Prevention ( DLP)
c. capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter
personal și accesul la acestea în timp util, în cazul în care are loc
un incident de natură fizică sau tehnică - Document
Management System (DMS), ce reprezintă un sistem utilizat
pentru a urmări, gestiona și stoca documente și pentru a reduce
hârtia
d. un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice ale
eficacităţii măsurilor tehnice şi organizatorice pentru a garanta
securitatea prelucrării.

obligația operatorului de a notifica autoritatea de supraveghere
în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, fără
întârzieri nejustificate și dacă este posibil, în termen de maxim
72 de ore de la data la care operatorul a luat cunoștință de o
astfel de încălcare.
obligația operatorului de a efectua înaintea prelucrării o
evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare și de a
consulta autoritatea de supraveghere, în cazul în care tipul de
prelucrare, în special cel nou bazat pe noile tehnologii, este
susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și
libertățile persoanelor fizice.
păstrarea unei evidențe în scris, inclusiv în format electronic a
activităților de prelucrare desfășurare sub responsabilitatea lor,
precum și o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare
desfășurate în numele operatorului, care vor conține elementele
prevăzute la art. 30 alin. 1 și 2 din Reg.

