
Modificările
GDPR

în biroul tău
Ce se schimbă în principalele
departamente din companii



A devenit cuvântul-cheie al anului 2018 și stă pe birourile, în e-mail-urile și în 
ședințele din companii mari, mijlocii și mici. Chiar și freelancerii trebuie să-și facă 
temele pe acest subiect. GDPR sau General Data Protection Regulation este 
directiva menită să regleze controlul fiecăruia dintre noi asupra datelor personale 
împărtășite cu companii, branduri, servicii ș.a. 
Pentru companii, schimbările pe care le aduce se reflectă la nivelul mai multor 
departamente, fiecare dintre ele lucrând într-un anumit fel cu date personale ale 
clienților, partenerilor sau furnizorilor de servicii. Noi îți venim în ajutor cu un ghid la 
obiect, dezvoltat împreună cu avocați, despre cum ajunge GDPR în 5 dintre cele 
mai importante departamente din structura companiilor:

Pregătiți-vă checklist-ul în așteptarea intrării în vigoare a GDPR, de pe 25 mai 2018. 
Ați ajuns unde trebuie ca să aflați ce modificări aduce directiva în biroul vostru! 

HR 
Contabil - Financiar 

Marketing & Social Media 
IT

Management



CÂND, CUM și CÂT de mult se resimt schimbările aduse de 
GDPR în companii 

Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) devine aplicabil din data de 
25 mai 2018. Acesta aduce modificări importante, cu implicații practice, pentru 
aproape orice companie, de orice dimensiune și indiferent de activitate/model de 
business, atâta timp cât activitatea lor implică procesarea de date personale. 

Impactul se resimte atât la nivel operațional (întrucât impune adaptarea modelului 
de business la cerințele GDPR, precum și realizarea și implementarea unui plan de 
conformare/politici de protecție a datelor personale), cât și la nivel financiar (pe de 
o parte, pentru că poate constrânge la realizarea de investiții în infrastructura IT, 
respectiv, în caz de neconformare, poate aduce sancțiuni majore).

CE sunt datele personale
Conform GDPR, datele personale reprezintă orice informații despre o persoană 
fizică, în baza cărora aceasta poate fi recunoscută. Constituie informații personale: 
numele, data nașterii, fotografiile, datele bancare (IBAN și operațiuni), IP-ul 
computerului (inclusiv cel alocat dinamic, dacă se poate utiliza pentru identificarea 
persoanei care îl utilizează), datele de trafic de Internet, etc.

Procesarea datelor personale poate însemna orice operațiune, în formă 
electronică (printr-un proces electronic, precum transmiterea de newslettere) sau în 
formă fizică – îndosarierea sau arhivarea documentelor. Fiecare companie are 
obligația respectării GDPR, fără excepții. 



DE UNDE știm dacă și ce trebuie să schimbăm?

Compania ta și fiecare departament în parte nu se poate conforma la noile 
reglementări aduse prin GDPR dacă nu știți exact dacă și cum sunteți vizați de ele. 
Așa că specialiștii vă recomandă următorii pași:

1.     Realizarea unui AUDIT, care să determine măsurile ce trebuie adoptate 
pentru remedierea neconformităților și aspectele ce trebuie luate în calcul la 
elaborarea planului de conformare/politicii de protecție a datelor personale;

2.    Implementarea SOLUȚIILOR la problemele găsite în urma auditului;

3.  Elaborarea PLANULUI de conformare/politicii de protecție a datelor 
personale (în care, printre altele, se va detalia rolul fiecărui departament din 
cadrul companiei);

4.  PREGĂTIREA PERSONALULUI și verificarea periodică a respectării planului 
de conformare/politicii de protecție a datelor personale;

5.  EVALUAREA continuă și adaptarea politicii de protecție a datelor personale la 
progresul tehnic. GDPR este, din acest punct de vedere, dinamic.



UNDE se văd 
schimbările GDPR
5 departamente în care

noile reglementări
devin noii tăi colegi de birou



Departamentul
HR / RESURSE UMANE

De ce e important GDPR: La nivelul acestuia se derulează o parte dintre 
operațiunile de prelucrare a datelor personale, respectiv cele care vizează 
personalul angajat al companiei.

Cum se va implica departamentul:
La elaborarea procedurii de conformare la GDPR
Pe parcursul procesului de conformare, prin transmiterea de informații necesare 
auditului.
Prin determinarea datelor personale care chiar sunt necesare pentru a fi 
colectate/prelucrate, precum și scopul pentru care acestea sunt colectate/prelucrate, 
raportat la activitățile derulate de acest departament – selecția personalului, 
managementul relației cu personalul.
În relațiile cu autoritățile publice – prin punerea la dispoziția acestora a  
documentelor ce trebuie prezentate, conform legii.

#AustralGDPRtips
Recomandăm verificarea bazei legale, oricând există dubii cu privire la existența 
sau interpretarea acesteia, raportat la o solicitare a autorităților publice

Până la modificări legislative care să conducă la actualizarea aplicației REVISAL, 
respectiv până la actualizarea aplicației, prin care să se asigure o corelare a 
acesteia cu cerințele GDPR, companiile trebuie să colecteze și să furnizeze către 
autorități toate datele, în formele și în condițiile tehnice în care funcționează această 
aplicație.
În cazul în care există aplicații speciale de gestiune a datelor prelucrate la nivelul 
acestui departament, recomandăm un audit asupra acestora, care să evidențieze 
dacă aceste aplicații sunt conforme GDPR. 



Departamentul
HR / RESURSE UMANE

#AustralGDPRtips

Se poate solicita garantarea de către producător a conformității cu GDPR (însă 
există limite tehnice și practice, care pot face ca o asemenea garanție să nu 
acopere în întregime riscurile derivând din neconformitatea cu GDPR – cu atât mai 
mult cu cât progresul tehnic este un factor de care depinde alinierea la aceste 
reglementări).

Recomandăm ștergerea tuturor datelor personale colectate, după încetarea 
raporturilor de muncă, în termen de maxim 3 ani de la data încetării (termenul de 
prescripție cu privire la eventualele pretenții între părți), cu excepția evidențelor 
obligatorii (inclusiv documente) care trebuie păstrate pe perioadele prevăzute în 
lege.
În cazul în care există profiluri ale angajaților, recomandăm evaluarea procedurii de 
întocmire și utilizare a acestora, pentru a asigura conformarea cu GDPR. În orice 
caz, profilurile (sau părți ale acestora) nu pot fi publicate pe intranet-ul companiei, 
decât cu acordul fiecărui angajat în parte, care trebuie obținut în scris, separat de 
contractul de muncă.
Cu privire la selecția candidaților, recomandăm ștergerea datelor acestora, după 
încheierea procedurii de selecție. Aceștia trebuie informați cu privire la modul de 
utilizare a datelor personale furnizate, inclusiv cu privire la ștergerea automată a 
acestora după finalizarea selecției. Informarea poate fi făcută prin recrutorul extern 
cât și direct, în anunțul de recrutare, dacă procesul este gestionat intern de 
departamentul HR.
Relația cu recrutorii externi trebuie fundamentată pe un contract care să includă 
clauze cu privire la responsabilitățile părților în privința gestionării datelor personale 
colectate/transferate între părți, în cursul procesului de selecție a personalului.



Departamentul
FINANCIAR-CONTABIL

De ce e important GDPR: La nivelul acestui departament se derulează o parte 
dintre operațiunile de prelucrare a datelor personale.

Datele personale vizate sunt cele privind identitatea persoanelor fizice care 
acționează în numele furnizorilor și clienților (angajați, reprezentanți legali, etc.), 
care sunt fie colectate pentru a asigura identificarea acestora în colaborarea cu 
furnizorii/clienții, fie pentru a fi menționate în documentele financiar-contabile. De 
asemenea, vorbim și despre datele personale aparținând angajaților, utilizate în 
procesul de plată a salariilor (CNP, conturi bancare, nume și prenume, etc.).

Cum se va implica departamentul:
Recomandăm colectarea de la persoanele care acționează în numele 
clienților/furnizorilor exclusiv a datelor care, potrivit legii (inclusiv legislației 
financiar-contabile) trebuie înscrise în documentele financiar-contabile.

Prin elaborarea procedurii de conformare la GDPR și în procesul de conformare, 
prin transmiterea de informații necesare auditului.

Departamentul financiar contabil trebuie să determine datele personale care chiar 
trebuie să fie colectate/prelucrate, precum și scopul pentru care acestea sunt 
colectate/prelucrate, raportat la activitățile derulate de acest departament.

În relațiile cu autoritățile publice – se vor pune la dispoziția acestora doar 
documentele ce trebuie prezentate, conform legii. Este recomandată verificarea 
bazei legale, oricând există dubii cu privire la existența sau înțelegerea/interpretarea 
acesteia, raportat la o solicitare a autorităților publice respective.

#AustralGDPRtips

Se poate solicita garantarea de către producător a conformității cu GDPR (însă 
există limite tehnice și practice, care pot face ca o asemenea garanție să nu 
acopere în întregime riscurile derivând din neconformitatea cu GDPR – cu atât mai 
mult cu cât progresul tehnic este un factor de care depinde alinierea la aceste 
reglementări).

Recomandăm ștergerea tuturor datelor personale colectate, după încetarea 
raporturilor de muncă, în termen de maxim 3 ani de la data încetării (termenul de 
prescripție cu privire la eventualele pretenții între părți), cu excepția evidențelor 
obligatorii (inclusiv documente) care trebuie păstrate pe perioadele prevăzute în 
lege.
În cazul în care există profiluri ale angajaților, recomandăm evaluarea procedurii de 
întocmire și utilizare a acestora, pentru a asigura conformarea cu GDPR. În orice 
caz, profilurile (sau părți ale acestora) nu pot fi publicate pe intranet-ul companiei, 
decât cu acordul fiecărui angajat în parte, care trebuie obținut în scris, separat de 
contractul de muncă.
Cu privire la selecția candidaților, recomandăm ștergerea datelor acestora, după 
încheierea procedurii de selecție. Aceștia trebuie informați cu privire la modul de 
utilizare a datelor personale furnizate, inclusiv cu privire la ștergerea automată a 
acestora după finalizarea selecției. Informarea poate fi făcută prin recrutorul extern 
cât și direct, în anunțul de recrutare, dacă procesul este gestionat intern de 
departamentul HR.
Relația cu recrutorii externi trebuie fundamentată pe un contract care să includă 
clauze cu privire la responsabilitățile părților în privința gestionării datelor personale 
colectate/transferate între părți, în cursul procesului de selecție a personalului.



Departamentul
FINANCIAR-CONTABIL

NU RECOMANDĂM ca departamentul financiar-contabil să aibă acces la alte date 
personale decât cele necesare pentru gestionarea relației cu furnizorii, clienții, 
precum și cu angajații companiei respective.
  
NU RECOMANDĂM ca datele personale colectate și procesate la nivelul 
departamentului financiar-contabil să fie păstrate altfel decât în cadrul evidențelor 
obligatorii prevăzute de lege.

În cazul în care există aplicații speciale de gestiune a datelor prelucrate la nivelul 
acestui departament, recomandăm un audit asupra acestora, care să evidențieze 
dacă aceste aplicații sunt conforme GDPR. Se poate solicita garantarea de către 
producător a conformității cu GDPR (însă există limite tehnice și practice, care pot 
face ca o asemenea garanție să nu acopere în întregime riscurile derivând din 
neconformitatea cu GDPR – cu atât mai mult cu cât progresul tehnic este un factor 
în raport cu care se evaluează conformitatea cu GDPR).
 



Departamentul
MARKETING & SOCIAL MEDIA

De ce e important GDPR: Întrucât operațiunile principale de procesare a datelor 
personale se derulează la nivelul acestuia, acest departament trebuie să contribuie 
la auditul GDPR.

Cum se va implica departamentul:
Prin determinarea nevoilor de comunicare către public, a datelor personale 
necesare pentru nevoile de marketing și comunicare – raportat la strategia 
companiei, a datelor personale care trebuie să fie colectate, precum și a scopurilor 
prelucrării de date personale.
Acest departament are rol major în colectarea de date personale, în operațiunile de 
prelucrare a datelor personale, precum și în interacțiunea cu persoanele vizate. La 
nivel de marketing & social media, companiile trebuie să obțină din partea 
clienților/abonaților la Newsletter confirmarea explicită și care poate fi dovedită că 
aceștia vor să mai primească materiale de comunicare din partea companiei.
Va trebui să vă asigurați că bazele de date (clienți, abonați, etc.) sunt formate din 
datele personale ale persoanelor care și-au dat acceptul să primească informări din 
partea companiei și nu provin din ale surse third-party.
Trebuie să vă asigurați că, tehnic vorbind, persoanele care primesc informări din 
partea companiei pot oricând să aleagă să NU mai primească materiale de 
comunicare din partea voastră. De asemenea, ei trebuie să beneficieze de 
așa-numitul drept de a fi uitat adică șters din baza de date a companiei. După 
operațiunea de retragere a acordului utilizatorului de procesare a datelor sale 
personale, acesta trebuie să primească o confirmare că datele sale au fost șterse 
și că nici compania, nici alți terți nu vor mai procesa datele lui.



Departamentul
MARKETING & SOCIAL MEDIA

#AustralGDPRtips

Dacă datele personale ale celor înscriși în baza de date a companiei au fost 
obținute cu acordul și confirmarea utilizatorilor într-un mod care se pliază pe 
reglementările GDPR, nu este necesară reconfirmarea abonării la Newsletter 
sau a altor forme de comunicare de marketing cu aceștia. Puteți, în schimb, 
trimite către baza de contacte o informare despre actualizarea politicii de 
confidențialitate și o trimitere directă către secțiunea în care sunt explicate 
modul de colectare, modul și scopul de procesare a datelor lor și pentru ce tipuri 
de materiale pot opta (personalizate în funcție de preferințe sau generale).

În cazul în care nu există dovada acordului utilizatorilor de a le fi procesate 
datele personale în scopuri de marketing, conformă cu reglementările GDPR, 
este necesară o confirmare = un consimțământ “dat în mod liber, specific, 
informat și lipsit de ambiguitate”. 

Departamentul trebuie să își desfășoare activitatea cu respectarea regulilor 
conținute în politica de conformare GDPR a companiei, orice abatere putând 
genera sancțiuni pentru companie.



Departamentul 
IT

De ce e important GDPR: Întrucât operațiunile principale de procesare a datelor 
personale se derulează la nivelul acestuia, acest departament trebuie să contribuie 
la auditul GDPR, la implementări tehnice și legate de securizarea datelor personale.

Cum se va implica departamentul:
Are rol esențial în efectuarea auditului (data mapping) care stă la baza procedurii de 
conformare.
Asigură coordonarea relației cu furnizorii IT externi de servicii de conformare, alături 
de managerul care se ocupă cu procesul de conformare, dacă acesta este 
externalizat.
Are rol esențial în elaborarea procedurii de conformare, dacă aceasta nu este 
externalizat.
Chiar dacă serviciile IT sunt externalizate, departamentul IT (extern) are un rol 
important în securizarea datelor personale și a trasabilității operațiunilor de 
prelucrare.
Dacă serviciile de conformare nu sunt externalizate, va lucra la identificarea acelor 
aplicații informatice și soluții informatice care să ajute la conformarea cu GDPR, 
inclusiv a cerințelor privind securitatea datelor, trasabilitatea operațiunilor de 
prelucrare a datelor personale, back-up-ul datelor, disponibilizarea datelor către 
persoanele vizate la cererea acestora, precum și ștergerea datelor la cererea 
persoanelor vizate.



Departamentul 
IT

Are atribuții în configurarea echipamentelor și a aplicațiilor (CRM, ERP, etc.) pentru 
a fi conforme GDPR (exemplul cel mai frecvent: configurarea accesului condiționat 
la terminale – computere și altele, care să asigure trasabilitatea operațiunilor de 
prelucrare dacă acestea conțin sau oferă acces la date personale).
Are atribuții importante în comunicarea cu persoanele vizate și cu autoritatea 
națională (ANSPDCP), dacă există breșe de securitate sau solicitări de acces la 
date ori de ștergere a datelor personale.
În cazul în care externalizați serviciile IT, asigurați-vă că furnizorul de servicii IT își 
desfășoară activitatea cu respectarea GDPR.

#AustralGDPRtips

Riscul major implicat de externalizare îl constituie posibilitatea ca furnizorul IT să 
dobândească astfel acces la toate datele personale ale companiei, devenind 
operator (eng. controller sau joint controller) sau persoană împuternicită de operator 
(eng. processor). Stuația trebuie clarificată cel puțin la nivelul contractului de 
servicii IT.



Management executiv 
CEO

De ce e important GDPR: Managementul executiv al companiei are rolul principal 
în imprimarea unei noi direcții în companie, în sensul conformării la GDPR.

Cum se va implica departamentul:
Trebuie să fie complet informat cu privire la consecințele pe care GDPR le poate 
produce, în caz de neconformare.

Trebuie să stabilească un buget de conformare și să atribuie responsabilitatea 
procesului de conformare către un director/manager, care să coordoneze procesul și 
să raporteze în mod constant către managementul executiv.

Trebuie să aprobe și să supervizeze implementarea procedurii de conformare 
(care să conțină, între altele, o procedură privind procesarea datelor personale, 
măsurile de conformare concrete, precum securizarea datelor, back-up-ul datelor, 
relația cu terții – care la rândul lor trebuie să asigure respectarea GDPR, tratamentul 
solicitărilor de acces la datele personale, ștergerea datelor personale).

În cazul în care companiile au obligația de a numi un Data Protection Office (DPO), 
managementul executiv are rolul de a comunica permanent cu acesta și de a-l 
implica în luarea deciziilor care țin de conformarea la GDPR.



Material realizat în colaborare cu

George Trandafir este avocat consultant, specializat în dreptul afacerilor. Cu o 
formare analitică și o abordare flexibilă și creativă a dreptului, a dobândit experiență 

substanțială în numeroase proiecte de-a lungul ultimilor 13 ani. A asigurat 
managementul juridic al unor proiecte complexe, alături de echipe multidisciplinare 

de avocați, pentru societăți de avocați de prim rang din România, iar ulterior ca 
managing partner al Trandafir & Associates.


