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Date cu caracter personal- orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul
de a limita prelucrarea viitoare a acestora.
Creare de profiluri - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal
care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea
aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea,
preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află
persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.
Pseudonimizare - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod
încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza
informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate
separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să
asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice
identificate sau identificabile.
Sistem de evidenţă a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal,
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau
repartizate după criterii funcţionale sau geografice.
Operator- persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt
stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru
desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Persoana împuternicită de operator- persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în
numele operatorului.
Destinatar- persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
căreia(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu
o parte terţă. Autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal
în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern
nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice
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respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în
conformitate cu scopurile prelucrării.
Parte terţă- o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi
persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
Consimţământ al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printro declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o
privesc să fie prelucrate.
Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal - o încălcare a securităţii care
duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau
divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau
prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
Date genetice - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice
moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind
fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei
analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză.
Date biometrice - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau
comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică
a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
Date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală,
care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia.
Reprezentant - o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris
de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul art. 27 din
Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, care
reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor
respective care le revin în baza Regulamentului nr. 679/2016.
Autoritate de supraveghere - o autoritate publică independentă instituită de un stat
membru în temeiul art. 51 din Regulamentul 679/2016.
Autoritate de supraveghere vizată - o autoritate de supraveghere care este vizată
de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
a. operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul
statului membru al autorităţii de supraveghere respective;
b. persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află
autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau
sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare;
c. la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere.
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